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Den hvide fest Robert Hansen Hent PDF Alle gæsterne er gået hjem, og konen ligger og snorker, da den

tidligere jockey Matias Seidel får uventet besøg af Franz Stocka, den ungarske jockey, han for mange år siden
mod alle odds vandt over i et nervepirrende hestevæddeløb. Men det er ikke julestemning, der bringer den
notoriske drukkenbolt til Seidels dør: Nej, han vil én gang for alle finde ud af, hvad der skete den dag, da

Seidel slog ham, og han mistede den eneste kvinde, han ikke kunne få. Bogen er skrevet i og med samtidens
sprog og retskrivning. Den danske forfatter Robert Hansen (1883-1957) skrev en lang række populære

krimier under pseudonymerne Jens Anker og Gert Kassov. Hans samtid gav ham tilnavnet Danmarks Conan
Doyle efter den engelske forfatter bag Sherlock Holmes-romanerne. Han debuterede i 1906 med "Tunge
akkorder", og det blev sidenhen til i alt 48 udgivelser. Mange af romanerne har detektiven Arne Falk som

hovedperson og er blevet oversat til adskillige sprog.
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