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BESKRIVNING

Frank Theydon lever ett tillbakadraget liv som författare i London. En dag hör han ett våldsamt bråk hos
sin granne. Han hittar sin granne brutalt mördad och lyckas precis få skymten av hur en mystisk person
lämna huset. Det som till en början verkar vara ett enkelt rånmord visar sig dock vara mycket mer
invecklat. Nästa dag ska han träffa den mystiska miljonären James Forbes. När han kommer till mötet
visar det sig dock att det är mannen som Frank såg fly från byggnaden precis efter mordet på grannen...
Louis Tracy (1863 - 1928) var en brittisk journalist och författare. Han har skrivit ett oräkneligt antal
deckare under flera olika pseudonymer, bl.a. Gordon Holmes och Robert Fraser.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

och dagarna går...: lucka nummer sjutton!

Telefonnummer registrerade på Stam Sjutton Mentorn 1 AB. Telefon Användare Operatör Typ ... Hittar du
inte det nummer du söker, kan just det numret vara dolt för ...

Kapten Stofil - Tidigare nummer

Att uttala årtal. Att läsa årtal i engelskan är relativt komplicerat. När året är ett fyrsiffrigt nummer, läser
man i allmänhet de två första siffrorna som ...

Telefonnummer och mobilnummer | Stam Sjutton Mentorn 1 AB ... - merinfo.se

LÄS MER: Polisens nya varning: "Ge sjutton i att svara" IT- och telekomföretagen: "Ring aldrig upp" ...
ring aldrig upp nummer du inte känner igen ...
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