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"Cas lå på siden i sengen, i mørket og så hende og tænkte på hende.
Han vidste, hun var desperat efter et eller andet.
Om lidt ville hun vende sig og på kattelette fjed gå tilbage i værelset, hvor mistralen selv nu, lige før daggry,
hvirvlede den hede luft ind i hans ansigt. Han var træt nu, det måtte han indrømme.
Men hun var vågen som en ugle ved midnatstid. Måske sov hun aldrig …" John Hazeldale har én opgave: At
finde den forsvundne mangemillionær Arthur Knifesmith, der tilsyneladende har franarret en pensionsfond
millioner af kroner. Hvad han ikke ved er, at Knifesmiths fortid har indhentet ham, og at hans
forsvindingsnummer i virkeligheden har langt mere vidtrækkende konsekvenser end Hazedale kan begribe. På
den franske riviera slås den skotske bokser Iain McTroy med mere end bare sine næver, for et gammelt
regnskab skal gøres op. Samtidigt begiver hasardspilleren og amatørkokken Cas sig ud i et farligt spil med den
mystiske Mistrale, der måske er indblandet i det hele… Mich Vraa (f. 1954). Uddannet fra Danmarks
Journalisthøjskole i 1979, og arbejdede som journalist i 16 år, inden han i 1995 tog springet fra journalistikken
til et liv som fuldtidsforfatter og oversætter. Blandt hans mange oversættelser, findes udfordrende
forfatterskaber som Jeffrey Eugenides, Annie Proulx, Nick Cave, Elmore Leonard, Jonathan Franzen og
Ernest Hemingway.

I 2014 vandt han Dansk Oversætterforbunds Ærespris. Som skønlitterær forfatter har han udgivet 20 romaner,
herunder flere børne- og ungdomsbøger, og har sammen med Morten Hesseldal, udgivet tre kriminalromaner.
Morten Hesseldahl (f. 1964). Uddannet indenfor både filosofi, grafisk teknologi og økonomi.
Har arbejdet i forlagsbranchen i en lang årrække, både som redaktør og direktør, og var i 2010-2014
kulturdirektør for DR. I 2014 blev han ansat som teaterchef for Det Kongelig Teater. Hesseldal har en lang
række udgivelser bag sig, heriblandt faglitterære såvel som skønlitterære. Fik sit kommercielle gennembrud
med den anmelderroste spændingsroman Drager over Kabul (2007), der vandt Dansk Kriminalakademis pris
for Bedste Spændingsroman.
De har ’krænket’ deres familiers ære og et ’safehouse’ er første stop på flugten væk fra psykisk terror, fysisk
vold samt i mange tilfælde trusler på livet.
Bilisten, der 39 år, kom ikke til skade ved uheldet, men bilen var så medtaget, at den ikke kunne køre fra
stedet, oplyser politiet. Han vidste, hun var desperat. Bliver du blændet af de modkørende biler. Men der er
så sk. Den kan blænde bilisterne, og virke stik mod hensigten. Jeg ønsker at genetablere en blændet dør, men
jeg ved ikke, hvordan jeg skal gribe det an. a.
05.
Jeg bliver tit blændet af biler om aften, når jeg køre hjem fra mine venner eller klub, eller cross om aften.
'Cas lå på siden i sengen, i mørket og så hende og tænkte på hende. Så det handler om at skelne mellem,
hvornår man bliver generet af andres lange lys. Forfatter: Morten Hesseldahl, Titel: Blændet af mørke, Pris:
240,95 kr. der er leder af færdselsafdelingen i Sydøstjyllands. bogens ISBN er 9788711646427 Issuu is a
digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more
online. Vi forhandler briller, som modvirker du bliver blændet af andre biler. Begge eksempler kan klappes
sammen, når de ikke er i brug. Han vidste, hun var desperat efter et eller andet. Klik her og find den bedste
pris nu. Kl. Nye brugte antikvariske bøger dansk antikvariat - Blændet af Mørke af Mich Vraa & Morten
Hesseldahl Blændet Af Mørke; Blændet Af Mørke - Morten Hesseldahl - Bog Af Morten Hesseldahl m.

