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Døden i Den hvide by Jan Thiele Hent PDF Den tidligere politimand Frants Hjejle ekspederer i en vinhandel.
Han har nu fået til opgave at vande blomster hos en af forretningens store kunder, mens denne er på ferie i

udlandet. Uheldigvis er der ingen blomster at vande, da dagen oprinder, for lejligheden er raseret. Og kunden
kom aldrig på ferie. Han ligger myrdet under en væltet sofa. Tortureret til døde. Politiet vælger tilsyneladende

at nedprioritere sagen, hvilket undrer Hjejle. Han beslutter derfor selv at efterforske drabet. Det viser sig
hurtigt at være et ganske farligt projekt. Dette er den syvende bog i serien om detektiven Frants Hjejle. Jan

Thiele, dansk forfatter, født 1957. Har udover bøgerne i Hjejle-serien udgivet krimien Mord i Rio og romanen
Luftindånderne. Lektørudtalelse: Bogen er elegant skrevet med humor og ironi, og plottet holder rigtig godt
sammen. Thiele bliver en bedre og bedre skribent. Flemming Jarlskov og til dels Dan Turell er andre bud på

forfattere til københavnerromaner om de ensomme ulve. Til bibliotekaren; kan finde lånere på ethvert
bibliotek.
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