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En dag hittar Remigio en flicka i sin brunn. Hon är ung, söt och död.
Remigio berättar om sitt fynd för sin pappa Lucio, Icamoles bibliotekarie. Lucio ägnar dagarna åt att läsa
nyinkomna böcker för att bestämma vilka som förtjänar sin plats i hyllorna och vilka som ska slängas till
kackerlackorna. Polisen inleder efterforskningar och får oväntad hjälp av Lucio.
Lösningen tycks finnas i bibliotekets böcker.
Som förälder önskar du att ditt barn ska må bra och vara lyckligt. Tidenliga detaljer. I de intellektuellas
tempel tycker alla precis lika. Näckrosblad i gränsytan. Victorias barndomshem i Domme: Victoria Maria
Bruzelius föddes den 6 mars 1850 på gården Charlottenberg i den lilla byn Domme i Fru Alstads församling,
inte. EFTERLÄMNAD EGENDOM. Den mörka hemligheten. För Stora Journalistpriset finns ett tydligt
vårtecken - jurys första samling på Nedre Manilla, där man går igenom arbetsformer och sätter in de nya.
Det är en erfarenhet som ska drabba oss alla, men i dagens samhälle finns stora variationer i hur man dör.
Den efterlängtade uppföljaren till Hemligheten är Egils och Dans senaste bok Den mörka hemligheten som
kom ut 2011. Den efterlängtade uppföljaren till Hemligheten är Egils och Dans senaste bok Den mörka

hemligheten som kom ut 2011. Det finns inget mer säkert i livet än döden. De nordkoreanska spelarna och
ledarna har varje dag passerat den mixade zonen i Halmstad arena utan att vilja stanna, utan att vilja prata.
Det finns inget mer säkert i livet än döden.
Gå med i Symposions BOKKLUBB. I denna bok lämnas häpnadsväckande uppgifter om frimurarnas
hemliga roll i den internationella politiken, om de blodiga omvälvningarna. Antingen hemma eller ute på stan
med en surfmobil i handen. Den mörka hemligheten.

