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Den uforlignelige antihelt, kriminalkommissær Evert Bäckström – lille, fed og primitiv – har en drabssag at
opklare: et tilsyneladende helt almindeligt mord på en drukkenbolt. Men på trods af, at lægens strenge krav
om ændring i livsførelse truer med at forstyrre Bäckströms usvigelige analytiske formåen, opdager han, at der
er noget råddent ved den drabssag. Det er en alt, alt for kompliceret mordefterforskning for almindelige
kriminalfolk. Der skal en Bäckström til for at komme til bunds i sagen. Leif GW Persson går helt tæt på det
svenske politikorps og leverer en ætsende, satirisk og begavet kriminalroman med et voldsomt højt
underholdningsniveau.
000 af bøgerne er danske. Den nordiske mytologi indeholder en del andre væsener end guderne, og disse
spiller både store eller små roller i myterne og folketroen. Brødrene Løvehjerte er en børnebog skrevet af den
svenske forfatter Astrid Lindgren, og illustreret af Ilon Wikland. De oplysninger som findes her. 1 Og jeg så,
da Lammet åbnede et af de syv Segl, og jeg hørte et af de fire Væsener sige som en Tordens Røst: Kom. Den
nordiske mytologi indeholder en del andre væsener end guderne, og disse spiller både store eller små roller i
myterne og folketroen.

Læs mere om. Læger uden Grænser vaccinerer og behandler smittede. Tuberkulose er en smitsom sygdom,
der koster omkring 1,8 millioner liv årligt. I den klassiske eventyr-fortælling er det jo altid prinsen, herskeren,
der er helten. 1 Og jeg så, da Lammet åbnede et af de syv Segl, og jeg hørte et af de fire Væsener sige som en
Tordens Røst: Kom.
2 Og jeg så, og se en hvid Hest. Centralt i Gobelinen ses reformatoren Hans Tausen (1494-1561), under hvis
ledelse Reformationen blev gennemført i Danmark.
Brødrene Løvehjerte er en børnebog skrevet af den svenske forfatter Astrid Lindgren, og illustreret af Ilon
Wikland.
dk: Her findes historier fra Børn&Unge sorteret efter årgang og nummer - klik på årstal, nummer og rubrik
for at læse. Bionordic skal oplyse, at virkninger af råd og behandlingsformer, relateret til specifikke lidelser,
ikke er dokumenteret.

