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Mord och morske män Tord Hubert Hent PDF När Johan Green får sparken från sitt jobb som annonsman på
Quinnojournalen är han i behov av en ny anställning. Han blir anställd hos den besynnerliga greve Sixten von
Cotte, men det är inget vanligt jobb. Sixten von Cotte har förlorat sin systerdotter i en bilolycka, döden har
avskrivits som en olycka men han misstänker hon har blivit mördad. Och han vill att Johan Green ska hjälpa

honom att ta reda på sanningen.

Vi får följa med på en vild jakt bland Helsingborgs gator. Bovar och banditer smyger lömskt omkring i
gränderna och ställer till med orätt, och det är upp till Johan Green och greve Sixten von Cotte att städa upp
bland slöddret. Följ med på denna humoristiska och spännande 60-tals thriller, skriven av en av Sveriges

främsta stillister under en formtopp!

Tord Hubert är en svensk deckarförfattare. Han har varit medlem i Skånska Deckarsällskapet och har blivit
belönad med Expressens Sherlock-pris två gånger. Utöver sina kriminalromaner har han även skrivit böcker

om växter.
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