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Ligesom i Donna Leons andre romaner udspiller handlingen sig i Venedig, der denne gang er truet af
højvande (acqua alta).Kriminalkommissær Guido Brunetti prøver at komme til bunds i en sag om forfalskning
af oldsager. En berømt kvindelig amerikansk arkæolog Brett Lynch, hvis speciale er antik kinesisk keramik,
bliver en fredelig søndag eftermiddag overfaldet og gennembanket.Mens mørke skyer hænger over Venedig,
finder man liget af en museumsdirektør, som Brett skulle have haft et møde med. Hans hoved er knust af en
koboltblå sten fra Ishtarporten i Babylon. Efter at være blevet udskrevet fra hospitalet kidnappes Brett af de
samme mænd, der overfaldt hende og føres til et nyrestaureret, udsøgt venetiansk palads, hvor bagmanden, en

rig kunstsamler, venter.

For en sikkerheds skyld har Halsnæs Forsyning valgt at lukke slusen i Frederiksværk i dag tirsdag den 1. For
store bølger er ellers ensbetydende med vanskelige arbejdsbetingelser for vandets entreprenør.
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Knud Andersen har levet det meste af sit liv til søs og har om nogen eventyr rejser og oplevelser at fortælle
om. Derfor rådes skibene til at holde ekstra. januar 2012 klokken 10.18. Mick Holme 47 tiltræder som

distriktschef for Viega med ansvar for Sjælland med start 4. Watch the 3D tour of Finn Richardt Højvande on
Artland. httpswww.dr.dknyhederudlandvenedigstarundervandeftervaerste hojvandei50ar. Flere biler blev

fanget da vandet i Limfjorden stod højt onsdag eftermiddag. 300 meter mur klar til højvande. Vandet står højt
i Randers Fjord og det betyder at en af de små bilfærger på fjorden må indstille sejladsen. Found him at

https://citylofistudypress.fun/books1?q=Højvande


Hojvande in Aabenraa near the water. En bil kørte onsdag eftermiddag fast i vandet mellem Vester Vedsted og
Mandø. sourcewww.dr.dk. Find de bedste bogpriser og alle anmeldelser af Højvande ved Dover af Knud

Andersen.
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