
Kanel – en sober og tankevækkende
julekalenderkrimi

Hent bøger PDF

Paloma Estrada
Kanel – en sober og tankevækkende julekalenderkrimi Paloma Estrada Hent PDF Julen har bragt velsignet
bud, men heller ikke så meget andet. Det er i hvert fald den situation, børnene i hovedstaden står over for.

Julemanden har nemlig ikke fået bestillingslisterne fra København, og det går jo ikke. Gaverne hober sig op,
og han har egentlig i forvejen nok at se til med at få sit nye fjernsyn tilsluttet. På Station City har de også
travlt. En mand er blevet myrdet, og de erfarne efterforskere ved, at når en person er blevet myrdet, må der
også være en morder, der har myrdet vedkommende. Og så må nogen jo ind at ruske tremmer – gerne den

skyldige. I Magasin går tingene, nogenlunde som de skal. Butikkens nye julemandsassisent klarer sig flot, så
længe ingen af børnene ønsker sig en fodbold. Dér trækker han sgu grænsen! Men salgsdirektrice

Gyldenstjerne tager det ikke så tungt. Det skal nok blive jul – rigtig jul! – uanset hvad. Det skal hun nok
sørge for … Med Kanel – en sober og tankevækkende julekalenderkrimi har Paloma Estrada skabt et stykke

herlig kalenderunderholdning for de voksne læsere. 24 afsnit, langt flere grin og rundt regnet nul
pladderseriøse budskaber om, hvor ophøjet og vigtig en begivenhed julen er. Uddrag af bogen: ”Gløgg, siger
du? Ja, du må meget undskylde, men jeg synes altså bestemt, at jeg kan lugte kanel,” forsvarede Riis sig. ”Ja,
selvfølgelig kan du lugte kanel, dit smørforarmede grødfad. Der er kanel i gløgg.” ”Er der altid det?” ”Det
skulle jeg mene. Ellers er det sgu da ikke en rigtig gløgg.” ”Ja, det kan vel diskuteres,” tænkte Riis. Derpå
lagde han nakken tilbage mod ryglænet, holdt sig demonstrativt for næsen med to fingre og lukkede øjnene.

Et minut senere for han op med et sæt. ”Milde stjernekaster,” råbte han. ”Granquist. Skru låget på den
termokande straks, og vær så venlig at køre mig sporenstregs tilbage til stationen.” Om forfatteren: Paloma

Estrada (f. 1961) er uddannet cand.mag. i spansk og arbejder som gymnasielærer i København.

 

Julen har bragt velsignet bud, men heller ikke så meget andet. Det er
i hvert fald den situation, børnene i hovedstaden står over for.

Julemanden har nemlig ikke fået bestillingslisterne fra København,
og det går jo ikke. Gaverne hober sig op, og han har egentlig i

forvejen nok at se til med at få sit nye fjernsyn tilsluttet. På Station
City har de også travlt. En mand er blevet myrdet, og de erfarne
efterforskere ved, at når en person er blevet myrdet, må der også



være en morder, der har myrdet vedkommende. Og så må nogen jo
ind at ruske tremmer – gerne den skyldige. I Magasin går tingene,
nogenlunde som de skal. Butikkens nye julemandsassisent klarer sig
flot, så længe ingen af børnene ønsker sig en fodbold. Dér trækker

han sgu grænsen! Men salgsdirektrice Gyldenstjerne tager det ikke så
tungt. Det skal nok blive jul – rigtig jul! – uanset hvad. Det skal hun

nok sørge for … Med Kanel – en sober og tankevækkende
julekalenderkrimi har Paloma Estrada skabt et stykke herlig

kalenderunderholdning for de voksne læsere. 24 afsnit, langt flere
grin og rundt regnet nul pladderseriøse budskaber om, hvor ophøjet
og vigtig en begivenhed julen er. Uddrag af bogen: ”Gløgg, siger du?
Ja, du må meget undskylde, men jeg synes altså bestemt, at jeg kan
lugte kanel,” forsvarede Riis sig. ”Ja, selvfølgelig kan du lugte kanel,
dit smørforarmede grødfad. Der er kanel i gløgg.” ”Er der altid det?”
”Det skulle jeg mene. Ellers er det sgu da ikke en rigtig gløgg.” ”Ja,
det kan vel diskuteres,” tænkte Riis. Derpå lagde han nakken tilbage
mod ryglænet, holdt sig demonstrativt for næsen med to fingre og
lukkede øjnene. Et minut senere for han op med et sæt. ”Milde

stjernekaster,” råbte han. ”Granquist. Skru låget på den termokande
straks, og vær så venlig at køre mig sporenstregs tilbage til

stationen.” Om forfatteren: Paloma Estrada (f. 1961) er uddannet
cand.mag. i spansk og arbejder som gymnasielærer i København.
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