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Efter et skænderi med sin kone smækker Henderson med døren for at forsvinde ud i New Yorks gader. Han
trænger til lidt fred for sin sure kone, glemme sit sørgelige ægteskab og more sig lidt i byen. Han tilbringer
aftenen med en anden kvinde – en kvinde med en helt særlig gul hat. Men da Henderson vender hjem, er der
gæster i lejligheden: Et par hårdkogte betjente og et lig, som er hans kones. Hvem har et bedre motiv end
Henderson? Heldigvis har Henderson et vandtæt alibi, tror han. Men pigen med den gule hat er sporløst
forsvundet. Om forfatteren Cornell George Hopley-Woolrich (1903-1968) amerikansk forfatter. De første 6
romaner var stærk inspireret af F. Scott Fitzgerald. Men mellem 1940 og 1948 fandt han sin helt egen stemme
i kriminalromanen. Han er blevet vurderet som den 4. bedste amerikanske krimi-forfatter, efter Dashiell
Hammett, Erle Stanley Gardner og Raymond Chandler. Flere film noir manuskripter er baseret på Woolrichs
bøger end nogen anden forfatters.
De sover trygt og godt i deres bløde senge med store sengegavle snedkereret i mørklakeret egetræ.
gårdejer Hans Nielsen, Gjerning fylder søndag den 31 januar 80 år. MAAR Axel.
Som de fleste ved har jeg de seneste mange måneder ikke været den aktive blogger, som jeg altid har været.

De sover trygt og godt i deres bløde senge med store sengegavle snedkereret i mørklakeret egetræ. Vinternat.
4. Jeg stiller mig og tomler ved den nordgående landevej. Å lære en person å tenke er like vanskelig som å
helbrede en sinnssyk. 3. Maputo, Mozambique.
De sover trygt og godt i deres bløde senge med store sengegavle snedkereret i mørklakeret egetræ. AAGE
Erik Krog. En komplet liste over alle vores varer. 4. Kalle fra Skåne-Sømand og stjernen-En sømand elsker
havets blå. Artist: Kim Larsen & Kjukken Album: Øst For Vesterled. På min lysegrønne ø-Raske Sømand.
AABYE Karen.
Alt hvad vi har. AAGAARD NIELSEN B.

