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De tre døgns mysterium Robert Hansen Hent PDF På en bar i København overhører Detektiv Arne Falk et
skænderi mellem den berømte og rige amerikanske arving Evelyn Carson og hendes forlovede Cyrill Astor.
Evelyn dropper Cyrill uden at ville sige hvorfor, og straks vækkes Arne Falks nysgerrighed. Da den unge

dame resolut og alene er marcheret ned ad de skumle smågader, henvender han sig til Cyrill, som fortæller, at
Evelyn, så snart de var ankommet til København, forsvandt sporløst i tre døgn, og da hun igen dukkede op,
nægtede hun at fortælle, hvor hun havde været. Et eller andet har fundet sted i de tre døgn, som har fået

hende til at hæve forlovelsen, og Arne Falk lover Cyrill at finde frem til svaret – forhåbentlig inden den unge
dame kommer noget til. Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning. Den danske forfatter

Robert Hansen (1883-1957) skrev en lang række populære krimier under pseudonymerne Jens Anker og Gert
Kassov. Hans samtid gav ham tilnavnet Danmarks Conan Doyle efter den engelske forfatter bag Sherlock

Holmes-romanerne. Han debuterede i 1906 med "Tunge akkorder", og det blev sidenhen til i alt 48
udgivelser. Mange af romanerne har detektiven Arne Falk som hovedperson og er blevet oversat til adskillige
sprog. Arne Falk er navnet på Robert Hansens nysgerrige og vakse detektiv, der besidder en helt særlig evne

for at optrevle mysterier, som andre mennesker må opgive.

 

På en bar i København overhører Detektiv Arne Falk et skænderi
mellem den berømte og rige amerikanske arving Evelyn Carson og
hendes forlovede Cyrill Astor. Evelyn dropper Cyrill uden at ville
sige hvorfor, og straks vækkes Arne Falks nysgerrighed. Da den

unge dame resolut og alene er marcheret ned ad de skumle smågader,
henvender han sig til Cyrill, som fortæller, at Evelyn, så snart de var
ankommet til København, forsvandt sporløst i tre døgn, og da hun
igen dukkede op, nægtede hun at fortælle, hvor hun havde været. Et
eller andet har fundet sted i de tre døgn, som har fået hende til at

hæve forlovelsen, og Arne Falk lover Cyrill at finde frem til svaret –
forhåbentlig inden den unge dame kommer noget til. Bogen er
skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning. Den danske

forfatter Robert Hansen (1883-1957) skrev en lang række populære



krimier under pseudonymerne Jens Anker og Gert Kassov. Hans
samtid gav ham tilnavnet Danmarks Conan Doyle efter den engelske
forfatter bag Sherlock Holmes-romanerne. Han debuterede i 1906
med "Tunge akkorder", og det blev sidenhen til i alt 48 udgivelser.
Mange af romanerne har detektiven Arne Falk som hovedperson og
er blevet oversat til adskillige sprog. Arne Falk er navnet på Robert
Hansens nysgerrige og vakse detektiv, der besidder en helt særlig
evne for at optrevle mysterier, som andre mennesker må opgive.
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