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Det afgørende Bevis Carlo Andersen Hent PDF "Der hviler en Forbandelse over Familien Fishburn, Sir!
Arthur Fishburn forsvandt sporløst, den ene Søn blev sindssyg, den anden Dranker ... og for en Uges Tid

siden blev der forøvet Mordforsøg mod gamle Jonathan ..."

Da makkerparret privatdetektiv William Hammond, kaldet "Lion", og kriminalreporter Basil Stuart kommer
på sporet af en mystisk forsvindingssag, får de nok at bestille: For mens familiens ulykkelige skæbne

udrulles, dykker de dybere og dybere ind i familiens kreds af venner og fjender. Og familiehemmeligheder ...

Carlo Andersen (1905-1970), dansk forfatter. Carlo Andersen er mest kendt for sine super populære Jan-
bøger, som han skrev sammen med Knud Meister. Mere end 80 bøger blev det til i den succesfulde serie i

årene 1940-60. Men derudover var han også en ganske habil krimiforfatter og stod bag en række
velkomponerede krimier til voksne.
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