
Lig i lo og lade
Hent bøger PDF

Frits Remar

Lig i lo og lade Frits Remar Hent PDF Loppemarkedet lader ikke til at blive anderledes end alle de andre år –
altså lige indtil Henrik åbner et garderobeskab, der er til salg, og et 90 kg tungt lig vælter ud i hovedet på
ham. Han bliver naturligvis helt forfjamsket og får med nød og næppe lukket skabet i hovedet på den døde
herre, for han ønsker da ikke, at ligets pludselige tilstedeværelse skal ødelægge loppemarkedet, som der har
været så megen planlægning i. For at undgå at få hele herligheden ødelagt af en politiundersøgelse ender
Henrik med at rode sig ud i et virvar af vanvittige situationer, alt imens de samme spørgsmål igen og igen

trænger sig på: Hvem er den døde, og hvad i alverden laver han i det garderobeskab?

Frits Remar er født i 1932 i København. Efter en meget tilfældig skolegang begyndte han i 1949 at sælge
annoncer, indtil han i foråret 1972 helt helligede sig sine kriminalromaner. Siden debuten i 1967 er der fra

hans hånd kommet to kortromaner, 12 noveller, 50 kriminalgåder og 36 kriminalromaner.
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