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Coras triumf Carlo Andersen Hent PDF Simonscastle-on-Boone er en søvnig engelsk provinsby, hvor der i
løbet af byens lange historie aldrig er sket noget som helst nævneværdigt. Derfor bliver byen fyr og flamme,
da der endelig udspiller sig et vaskeægte trekantsdrama. Kriminalpolitiets nye sekretær, tilflytteren Cora,
fanger to gode venners opmærksomhed. Hun promenerer med dem begge på én gang, går ud og spiser med
dem begge og danser med dem på skift. Der bliver indgået adskillige væddemål om, hvem der i sidste ende
vil vinde den smukke Coras gunst, men alle ender med at blive slemt overrasket over situationens endelige
udfald... Carlo Andersen (1904-1970) var en dansk krimiforfatter og udgav i 1940‘erne en række velfortalte
krimier for voksne. I perioden 1942-1964 dannede Carlo Andersen desuden et professionelt parløb med Knud

Meister, og sammen skrev de to forfattere hele 81 bøger i den populære serie om drengen Jan.
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