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ANNABELLE - Kvinden fra Provence Tom Oxager Hent PDF Annabelle er en slags fortsættelse af
Skurvognsdetektiven. Kasper Havthorn driver stadig sin forretning fra plantagen ved Sæby. Kaspers nye ven

Ole Thorvaldsen begynder at give en hånd med, når opgaverne kræver en moden medarbejder.

Ole Thorvaldsen er meget frankofil og søger gang på gang tilbage til sit elskede Provence. Her finder han en
dejlig kvinde, Annabelle, der på forunderlig vis er i familie med Anna Storm fra Rigsvåbnet. Kendte personer

dukker op.

Kærligheden blomstrer om kap med bougainvillea og lavendel. Annabelle kommer til Sæby og træffer nye
venner. Forholdet udvikler sig sideløbende med dramatiske situationer og periodiske afsavn.

Denne feel good-krimi er samtidig en hyldest til naturen, maden og vinen, livet og kvinderne.

Uddrag af bogen

”Modstræbende gjorde hun sig omsider fri og forsvandt uden at bekymre sig om sin nøgenhed. Han nød synet
i fulde drag. Han så en langt yngre kvindes skikkelse som formgivet af en mester. Hun havde ganske rigtigt
den flotteste røv, han havde set i flere årtier, betroede han alvorligt sig selv. Ja, det havde han tænkt før, men

denne gang så han den helt uden emballage. Annabelle fra Reillane. Quelle merveille!

Kort efter var hun tilbage med en flaske champagne i den ene hånd og to glas i den anden. Hun skænkede op,
stillede flasken på et lille bord og rakte ham det ene glas med et varmt smil. ”Jeg tror, vi begge var værdigt
trængende, Olé. Skal vi skåle på, at du har fundet mig?” Det syntes han godt om. Så krøb hun igen ned til

ham med et velbehageligt suk. Nu lå de og talte fortroligt i lang tid om alt, hvad der faldt dem ind.

Om forfatteren

Tom Oxager sidder i det idylliske Sæby i Vendsyssel. Her er de fleste af hans bøger skrevet. Denne er delvis
skrevet i Luberonbjergene i det nordlige Provence, hvor også en stor del af bogens handling foregår. I 2016

udkom en lille finurlig roman om nutid og fortid med titlen Klog mand tisser ikke mod vinden. I den
forekommer ingen mord, da det nærmest er en let kamufleret erindringsbog.
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