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Det hovedløse lig Lise Wagner Hent PDF En død rocker har mistet hovedet, i stedet er der lagt et

kvindehoved, hvor rockerens hoved skulle have været. Desuden sker der et mord, en striptease-danserinde fra
natklubben "Gøgereden"bliver stukket ned i mørket bag natklubben. En norsk cigaretsmugler mister et

lastvognstog indeholdende en million cigaretter. Laura, lige sluppet ud af fængslet, har taget lastvognstoget
og kørt det til en ødegård i Saltum, hvor der bliver problemer. En fremmedlegionær kommer uventet til byen
og er tæt på at fordreje hovedet på privatdetektiven Stephanie. Natklubbens ejer har en snobbet kone, som
kaldes fru Hyacinth, hun ligner en hyggelig bedstemor, men det er hun langt fra. Kriminalbetjentene Tom

Henriksen og Bjørn kommer på sporet af hendes chokerende hemmelighed. Uddrag af bogen: Han forsøgte at
se ind i de mørke hjørner og ønskede, fyren var kommet ind til hende i stedet. Ganske vist kaldte hun sig

danserinde, men den rette betegnelse efter forestillingen, var nok luder. Hvis hun skulle være ærlig. Og som
luder kunne man ikke være forsigtig nok. Det var en udsat levevej, ofte med hård og nedværdigende

behandling. Hvor ofte havde hun ikke sat sig for at begynde en ny tilværelse, være en pæn pige, men pengene
fristede. Men.engang.når hun havde sparet en sum sammen, så.et hus på landet.en hønsegård. pludselig

mærkede hun, at der stod en bag hende. Og hun mærkede den iskolde kulde fra et knivblad mod struben, hun
blev stiv over hele kroppen, da en stemme hviskede hende i øret: - Din satans beskidte horetøs, nu skal du få,
hvad du fortjener, det har du trængt til længe. Og det har jeg set frem til og glædet mig til. Hun ville råbe,
men nåede det ikke, han skar dybt, et snit, der næsten skilte hovedet fra kroppen. 270 sider. Blødt omslag
med flapper. Om forfatteren: Det startede i firserne for den danske forfatter Lis Wagner, som har skrevet en
lang række børnebøger for børn fra 12-14 år, alle krimier med und-tagelse af "Moffe Mosegris". Så kom der
en bog til undervisning af indvandrere og derefter tre krimier for den voksne læserskare. Lis Wagner har taget

præmilinær-eksamen, gået på handelsskole og arbejdet på kontor, også i egen virksomhed.

 

En død rocker har mistet hovedet, i stedet er der lagt et kvindehoved,
hvor rockerens hoved skulle have været. Desuden sker der et mord,
en striptease-danserinde fra natklubben "Gøgereden"bliver stukket
ned i mørket bag natklubben. En norsk cigaretsmugler mister et

lastvognstog indeholdende en million cigaretter. Laura, lige sluppet
ud af fængslet, har taget lastvognstoget og kørt det til en ødegård i
Saltum, hvor der bliver problemer. En fremmedlegionær kommer
uventet til byen og er tæt på at fordreje hovedet på privatdetektiven



Stephanie. Natklubbens ejer har en snobbet kone, som kaldes fru
Hyacinth, hun ligner en hyggelig bedstemor, men det er hun langt
fra. Kriminalbetjentene Tom Henriksen og Bjørn kommer på sporet
af hendes chokerende hemmelighed. Uddrag af bogen: Han forsøgte
at se ind i de mørke hjørner og ønskede, fyren var kommet ind til
hende i stedet. Ganske vist kaldte hun sig danserinde, men den rette
betegnelse efter forestillingen, var nok luder. Hvis hun skulle være
ærlig. Og som luder kunne man ikke være forsigtig nok. Det var en
udsat levevej, ofte med hård og nedværdigende behandling. Hvor
ofte havde hun ikke sat sig for at begynde en ny tilværelse, være en
pæn pige, men pengene fristede. Men.engang.når hun havde sparet

en sum sammen, så.et hus på landet.en hønsegård. pludselig
mærkede hun, at der stod en bag hende. Og hun mærkede den

iskolde kulde fra et knivblad mod struben, hun blev stiv over hele
kroppen, da en stemme hviskede hende i øret: - Din satans beskidte
horetøs, nu skal du få, hvad du fortjener, det har du trængt til længe.
Og det har jeg set frem til og glædet mig til. Hun ville råbe, men
nåede det ikke, han skar dybt, et snit, der næsten skilte hovedet fra
kroppen. 270 sider. Blødt omslag med flapper. Om forfatteren: Det
startede i firserne for den danske forfatter Lis Wagner, som har

skrevet en lang række børnebøger for børn fra 12-14 år, alle krimier
med und-tagelse af "Moffe Mosegris". Så kom der en bog til

undervisning af indvandrere og derefter tre krimier for den voksne
læserskare. Lis Wagner har taget præmilinær-eksamen, gået på
handelsskole og arbejdet på kontor, også i egen virksomhed.
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