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En hollandsk professor i kriminologi, dr. Krom, har en teori om kompetente kriminelle, som han gerne vil
have bevist. Teorien går ud på, at kriminologer hidtil kun har beskæf-tiget sig med kriminelle, som bryder
lovene. De kompetente kriminelle er dygtige bagmænd, som er så godt inde i lovgivningen, at de kan udnytte
og omgå lovene stik imod samfundets interesser uden at blive afsløret. Professor Krom mener at have fundet
en kompetent kriminel, Paul Firman, som han opsøger på en konference om skattelovgivning. Han fortæller, at
han har afsløret Firman og henviser til en af hans dækidentiteter, Oberholzer. Send ikke flere roser foregår i
kølvandet på sortbørshandel under Anden Verdenskrig, forvaltning af lyssky formuer, skatteunddragelse og
svindel med EU’s tilskudsordninger for landbrugsvarer. Men Firman understreger gang på gang, at han ikke er
skyldig. Begivenhederne tager en uventet drejning, og måske er der en anden, der gemmer sig i baggrunden?
Bo Tao Michaëlis: Eric Amblers betydning for den intelligente, politiske underholdningsroman kan ikke
overvurderes.
Hans elever hedder Graham Greene og Geoffrey Household og i nyere tid amerikanerne Alan Furst, Robert
Harris og vores egen Leif Davidsen. Eric Ambler: Dorothy Sayers gjorde krimien stueren – hvorfor skulle jeg
ikke gøre det samme med spionromanen?

Mange mener, at omskæringen er en nødvendig religiøs og spirituel begivenhed, der bekræfter et barns tro og
overbevisning – men hvor er ligestillingen. Bestille blomster enkelt og raskt - levert rett på døren. dk: Her
findes historier fra Børn&Unge sorteret efter årgang og nummer - klik på årstal, nummer og rubrik for at læse
historien. Send blomster. Forskningsprosjekt Siden mars 2017 har Kvålshaugen og Anna Swärd ved BI.
interflora. Vi giver dig alt den viden du har brug for, til at finde de flotteste blomster. Velg fra et stort utvalg
av friske blomster og dekorasjoner til alle anledninger. Mange mener, at omskæringen er en nødvendig
religiøs og spirituel begivenhed, der bekræfter et barns tro og overbevisning – men hvor er ligestillingen.
… Jeg er i tvivl, om min kæreste er psykopat/narcissist/forstyrret. Året, der gik, er en fast rubrik på
nyhedssiden. Bestille blomster enkelt og raskt - levert rett på døren. Forskningsprosjekt Siden mars 2017 har
Kvålshaugen og Anna Swärd ved BI. Søg Alle årgange Facebook BUPL. Send blomster. 27.

