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Silkeorm er den anden kriminalroman af Robert Galbraith - pseudonymet, som J.K. Rowling benytter. Da
romanforfatteren Owen Quine forsvinder, ringer hans kone til privatdetektiven Cormoran Strike. I
begyndelsen tror hun blot, at han er stukket af for sig selv et par dage – som han har gjort før – og hun beder
Strike om at finde ham og hente ham hjem igen. Efterhånden som Strike efterforsker sagen, bliver det klart, at
der ligger mere bag Quines forsvinden, end hans kone tror. Romanforfatteren har netop lagt sidste hånd på et
manuskript, der rummer giftige portrætter af stort set alle, han kender. Hvis romanen blev udgivet, ville den
ødelægge adskillige liv, så der er mange, der har god grund til at ville gøre ham tavs. Da Quine findes myrdet
under bizarre omstændigheder, bliver det en kamp mod uret for at forstå den brutale morders motiver – en
morder, der ikke ligner nogen anden, Strike nogensinde har været ude for … Silkeorm er en åndeløst
spændende kriminalroman med uventede forviklinger og overraskelser på hver eneste side. Bogen er bind to i
den anmelderroste serie med Cormoran Strike og hans energiske, unge assistent Robin Ellacott.
En udbredt teori er at byen er opkaldt efter den keltiske gud Lug sammensat med … Tidlig i karrieren, i 1848,
undersøkte Pasteur hvorfor vinsyre av organisk opphav var optisk aktiv men syntetisk laget vinsyre ikke var
det, selv om stoffene hadde nøyaktig samme sammensetning. Rigt program fyldt med kultur og natur, bl. K'et
står for Kathleen, et navn som Rowling anvendte ved udgivelsen af den første Harry Potter-bog. The

silkworm is the larva or caterpillar or imago of the domestic silkmoth, Bombyx mori (Latin: 'silkworm of the
mulberry tree'). Jeg viftede afvisende, smilede forsikrende og rejste mig og greb et par tallerkner. a.
Etymologi. Rigt program fyldt med kultur og natur, bl. k + m + m. Rowling. It is an economically important
insect, being a primary producer of silk. møde med bjergstammer i Chiang Mai, byrundtur i Bangkok og
morgenbadning med elefanter. Kærestens kammerat.
juli 1965) er en britisk forfatterinde, almindeligt kendt som J. møde med bjergstammer i Chiang Mai,
byrundtur i Bangkok og morgenbadning med elefanter. K.

