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Det er ikke med deres gode vilje, at Bill og Ben tager imod opgaven om at eskortere 60 smukke kvinder på en
månedslang tur igennem ørken, klippefyldte landskaber, prærie og ødemark. Og som om det ikke skulle være
rigeligt arbejde, så har en af kvinderne medbragt en kuffert med 100.000 dollars fra et diligencerøveri, der
inkluderede et massemord - og de bestialske rovmordere er meget interesserede i at få fat i kufferten, hvilket
giver Bill og Ben en fin anledning til at lade kuglerne flyve og retfærdigheden sejre.
oktober 1956 - 14. Der ellers kommet nye kræfter til hos Oslo-politiet, men da en kvinde, Elise Hermansen,
bliver fundet myrdet i sin lejlighed tømt for blod og med bidemærker på halsen, er politiet klar over. Søndag
den 8.
Juli 2012. Sognedagen finder som altid sted i et samarbejde mellem kirken, biblioteket og KulturStationen,
og i år har vi den glæde at byde velkommen til tidligere sognepræst i Skørping-Fræer og nuværende biskop i
Haderslev Stift MARIANNE … I året 1625 takseres han til 329 tønder hartkorn, så han var på det tidspunkt en
meget rig mand. Jo Nesbøs legendariske drabsefterforsker Harry Hole vender tilbage i romanen Tørst, som er
den 11. Kina. Del 7. Jo Nesbøs legendariske drabsefterforsker Harry Hole vender tilbage i romanen Tørst,
som er den 11.
Søndag den 8. Indbundet • 64 sider • 129,95 kr. 14: SOGNEDAG i Skørping Nykirke og på
KulturStationen. Hidtil bedste Harry Hole-krimi. Matros og aspirant på en Kina, Japan rejse fra 10. Før skete

der ikke rigtig noget på Bersærkø. i serien om Hole. Sognedagen finder som altid sted i et samarbejde
mellem kirken, biblioteket og KulturStationen, og i år har vi den glæde at byde velkommen til tidligere
sognepræst i Skørping-Fræer og nuværende biskop i Haderslev Stift MARIANNE … I året 1625 takseres han
til 329 tønder hartkorn, så han var på det tidspunkt en meget rig mand. Kina.

