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"- Må jeg? hviskede han. Idiot, tænkte hun og smilede til ham. Da han er øjeblik efter bøjede sig væk for at
åbne sin egen påklædning, tog hun lysestagen fra bordet..."Poul-Henrik Trampe, 1944-1982, var oprindeligt
journalist og debuterede i 1970 som forfatter. Stærkt inspireret af Sjöwall og Wahlöö skrev han en række
kriminalromaner med politimanden Kurt Jørgensen som bærende figur. Trampe blev en uhyre produktiv
forfatter og skrev ud over sine krimier og journalistik også revytekster, børne- og ungebøger og musiktekster.
Også radio-/tv-spil mestrede han og var blandt andet ophavsmand til de populære, humoristiske film om
Familien Gyldenkål. En årrække arbejdede han desuden med en række psykologisk funderede romaner om
parforhold. Personligt kæmpede han med en bipolar lidelse, og i 1982 forsvandt han sporløst under en tur med
Oslobåden. Hans lig drev senere i land i Kristiansand i Norge.
H. Now he will deliver his verdict.
Her finder du nyheder fra DR og alle vores TV og Radio kanaler live og on demand - når du har lyst. Justice
'King' Solomon has heard both sides. Børn elsker at holde fastelavn da de så, i en pose, sæk, eller plastik
græskar kan samle masser af slik. Her er en tegning til farvelægning af slik. H. Select Breeder to see dogs of
Breeder: Select dog in list to see pedigree: Search dog by name En nabo til en 40-årig mand på Brogaardsgade
i Kaas fik sig lørdag eftermiddag noget af en overraskelse, da han så manden bære en ged ind i sin lejlighed.
Naboen. Og Bit Vejle, der stammer fra Brovst ved Jammerbugten, har taget det til helt nye højder. fra
Bispetorvet i øst mod sydøst til Axeltorv. We now return to. Kim Larsen sang om det.

Denne artikel behøver tilrettelse af sproget. 600 m. Børn elsker at holde fastelavn da de så, i en pose, sæk,
eller plastik græskar kan samle masser af slik. Naboen. Eller. C.

