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Sort søndag - En italiensk krimi om fodbold, matchfixing og en usædvanlig kriminalkommissær. Det er
sæsonens vigtigste kamp i serie A, den som kan afgøre mesterskabet. Anden halvleg burde være i gang, men
kampens dommer, Ferretti, er der ikke. Man finder ham hængt i omklædningsrummet. Det kommer som en
bombe for den italienske fodboldverden. Tvivlen, ondskabsfuldhederne og rygterne svirrer, mesterskabet
afbrydes. Alle hvisker det ord, man ikke tør sige højt: matchfixing. Men fodbolden er for vigtig. Og derfor
lægges der fra alle sider pres på kriminalkommissær Marco Luciani, for at han skal acceptere den officielle
sandhed: Fodbolddommeren har begået selvmord. Luciani bliver udsat for smiger, trusler og overfald. Derefter
prøver de at bestikke ham. Han har sin unge, ambitiøse vicekommissær, Giampieri, til at hjælpe sig, og
derudover dukker den smukke detektiv, Sofia Lanni, fra fodbolddommerens forsikringsselskab op, og tilbyder
sin assistance. Men Luciani er vant til kun at stole på sig selv. Den næsten to meter lange, magre
kriminalkommissær løber to timer om dagen, bor i en forfærdelig etværelses lejlighed, spiser næsten ikke
noget og drikker kun Schweppes Lemon. Men han er typen, der ikke giver op - også fordi fortiden ikke giver
ham lov til at acceptere en letkøbt sandhed.
add more artists. fre-søndag med spisning musik og dans kun 1278. Stort sortiment - Op til 2 måneders

returret i 45 byggemarkeder - hurtig og billig levering - Click&Collect - Alt det store og små projekter ude og
hjemme Resultatservice, nyheter, videoer og sendeplan for sport i radio og TV. 02. dk. , Kategori: Bøger,
Format: Hæftet Välkommen till SVT Sport - Sveriges största sportredaktion. Der er guidede ture søndag.
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1. VB mistede et vigtigt skridt i topstriden, da det skuffende blev til et 0-1 nederlag i Sundby mod et Fremad
Amager-hold, som ellers ikke havde vundet i umindelige tider.
Hvis du har langt til bibliotekerne i Herning Kommune, kan du tilmelde dig vores leveringsordning. Sort
Søndag er Danmarks vigtigste metalprogram. Oplev Sort sol og fugletræk over Rudbøl. 165-170 cm,
Kropsbygning: Spinkel, Hudfarve: Brun, Hårfarve: Sort, Hårlængde: Kort. Sort Søndag har, som den første
podcast i verden, premiere. Adresse. Det store YouSee nedbrud trak også sine spor til filmtjenesten
Blockbuster, der heller ikke var tilgængelig søndag. 4600 Køge.

