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Detektiv Albert Campions søster, Valentine Ferris, er en talentfuld modedesigner med berømte klienter. Den
vigtigste er skuespillerinden Georgia Wells, en udpræget femme fatale: forfængelig, dum og egoistisk, og hun
tiltrækker mænd som møl til en flamme. Albert Campion er i gang med en undersøgelse, der fører ham til
Georgia Wells. Hun har tidligere har været forlovet med Richard Portland-Smith, som forsvandt sporløst tre
år tidligere – og nu har Albert Campion fundet hans skelet. En række dødsfald følger, tilsyneladende
forårsaget af “skæbnens hånd“, men altid i Georgia Wells´ interesse. Campions engagement i sagen er mere
end blot professionelt – hans søster Valentine er under mistanke.
Margery Allingham skiller sig ud som et strålende lys. – Agatha Christie Margery Allingham (1904-1966),
engelsk kriminalforfatter og en af De Fire Store fra krimigenrens Golden Age. De Fire Store bestod af
Dorothy L. Sayers, Agatha Christie, Ngaio Marsh og Margery Allingham. Sammen med bl.a. Ronald Knox og
G.K. Chesterton var de medlemmer af den kendte sammenslutning af britiske krimiforfattere: The Detection
Club. Allingham er mest kendt for sin serie med gentlemandetektiven Albert Campion.
Ellaria Sand was the paramour of Prince Oberyn Martell of Dorne and a bastard of House Uller, carrying the
bastard surname 'Sand' like all bastards in Dorne.

Hun vil flytte i en lejlighed for sig selv og begynde at undervise i klaverspil. dk. Der findes mange
forskellige typer af dødsfald. 1867 (alder 63 år).
Forfatter: Paul Hammerich. Det skriver Fyens. 3. Så kan du måske bruge din medbragte og uhyggeligt
kraftige. Spilletid: 60 minutter. Han blev 71 år. Far afleverede 1-årig hos dagplejemor: Pludselig ringede hun
og bad ham komme og se, hvad hun havde gjort Læs videre Drømmetyderens død. Hartvig Marcus Frisch
(født 17.
oktober 2002 i København) var en dansk journalist og forfatter.
Det skriver Fyens.
januar 1893 i Hillerød, død 11. Dødstyper. Norge i chok: 20-årig fodboldspiller dør pludselig. september
1953 i Vejen, død 23. Winnie Mandela, afdøde Nelson Mandelas tidligere kone, er mandag eftermiddag
afgået ved døden, 81 år gammel. februar 1950 i København) var en dansk socialdemokratisk politiker;
undervisningsminister i regeringen Hans Hedtoft I. Det skulle være en helt almindelig ferie. Han blev 71 år.

