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Dødsenglen – et flere hundrede år gammelt, værdifuldt ikon – har været i den stenrige familie Sachs-Smiths
eje i generationer, men altid som en velbevaret hemmelighed, men en dag er det pludselig forsvundet. Bedre
bliver det ikke, da politiet meddeler, at morens dødsfald nogle måneder forinden ikke var selvmord – nærmere
undersøgelser har vist, at hun blev dræbt. Samtidig er Louise Rick fra Drabsafdelingen på Københavns
Politigård blevet involveret i en sag om en kvinde, der er sporløst forsvundet under en rejse til Solkysten. Og
da en kendt filminstruktør kort efter forsvinder på samme måde, er hun ikke længere i tvivl: De er blevet
bortført eller dræbt. Men under forsøget på at efterforske, hvad der er blevet af de forsvundne kvinder, viser
det sig til Louises overraskelse, at de to sager er forbundet, og at sandheden om den ene afslører sandheden om
den anden. En femikrimi, der ikke skuffer, men byder på god underholdning, vedkommende
personbeskrivelser, et dejligt kompliceret plot og en spænding, der er vedholdende uden at være åndeløs. Lektørudtalelse - Jytte Kjær Schou
Få overblikket over krigen her. 1934 hvor Paul von Hindenburg døde. 1933. 1934 hvor Paul von
Hindenburg døde. Selvom hendes far er den Cavling-pris belønnede journalist Leif Blædel og hendes mor
skuespillerinden Annegrethe Nissen, valgte Sara til en start en helt anden livsbane, ikke mindst fordi hun som

ordblind aldrig havde forestillet sig, at hun skulle. Få alle historierne om 2. verdenkrigs største slag, de
dristigste operationer, og kom tættere på krigens hovedpersoner. 08. Universet. The guests at an upper-class
dinner party find themselves unable to leave. 08. I stedet er han veludstyret med den nyeste teknologi, som
han selv finansierer, da han til daglig lever under sin virkelige identitet som multimillionæren og playboyen
Bruce Wayne. 1933. På vej til arbejde bemærker man, at der flages fra en af de kommunale eller statslige
flagstænger. 08. 1934 hvor Paul von Hindenburg døde. bog om Louise Rick og Camilla Lind ”Dødsenglen”
er den neglebidende fortælling om to kvinders død, et uerstatteligt glasikon stjålet fra den vanvittigt rige
Sachs-Smiths familie og en ærgerrige politikvinde. 1934 hvor Paul von Hindenburg døde.

