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Lik i lönn Frits Remar Hent PDF Henrik har sett fram emot den här stunden. Det är loppmarknad. Han älskar
loppmarknad. Eller, ja, det kräver mycket planering i varje fall. Varje år krävs det att man sätter sig ner långt i
förväg och sätter ihop planen. Så att inget kan gå fel. Problemet är att allt går fel för Henrik. När han ska
kränga en garderob inser han att den är väldigt mycket för tung för att vara en garderob. Cirka 90 kilo för
tung. Och ja, han hittar ett lik i garderoben. Hur har det kommit dit? Är det någon som vill sätta dit honom?

Henrik måste stimulera igång alla sina små sovande grå för att lösa det här brottet ...

Frits Remar (1932-1982) var en dansk författare som skrev spänningslitteratur. Han är framför allt känd för
sina romaner om den hårdkokte spionen Lars Nord.
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