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hvis en enkemand genfinder sin afdøde hustrus blå kjole i vinduet til en genbrugsbutik? Når en kendt, belgisk

politimand med bowlerhat, overskæg, spadserestok og 2 CV genbesøger et berømt slot, som har været
rammen om mange eventyr? Hvorfor havnede Solvognen i Trundholm Mose? Hvad gør en bankrøver, der
forelsker sig i kasserersken i den bank, han har tænkt sig at røve? Og hvad foregik der egentlig i Nazaret ca.
ni måneder før jul? Hvor galt kan det gå, hvis et medlem af en bibelkommission sletter et kendt ord i den
bibeloversættelse, han arbejder med? Hvad var det for en mærkelig nissefigur, museumsmanden Mads

Povelsen (kendt fra kriminallitteraturen) finder på sit museum, og som kun "er der, når du ser den"? Nogle af
de 16 historier har været trykt før andre steder, men er her samlet for første gang i samme bog. Nogle af dem

er spritnye og skrevet til denne udgivelse. God fornøjelse!
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