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Clue er engelsk og betyr ledetråd. I tillegg er CLUE satt sammen av forbokstavene til hovedpersonene i serien:
Cecilia, Leo, Une og hunden Egon.
Mottoet for "Salamandergåten" er "Alt vi vet er at vi intet vet", et sitat hentet fra filosofen Sokrates. Cecilia
Gaathe bor på Perlen pensjonat i idylliske Skutebukta. Sammen med vennene Leo, Une og hunden Egon, får
hun ferten av at det ærverdige pensjonatet, drevet av Cecilias far og Leos mor, huser noen mystiske typer.
Typene blir etter hvert satt i sammenheng med den døde mannen som blir funnet på stranden.
Våre venner tar utfordringen og nøster opp en intrikat forbrytelse som involverer både gåtefulle personer,
skipsforlis, mange penger og, ikke minst, en skummel salamander.
Kagge Forlag er et mellomstort forlag i Oslo, og vi har en stor drøm om å gi ut bøker av høy kvalitet som folk
kan glede seg over – alene og sammen med andre. CLUE 11 - Einsteingåten. Cecilia, Leo og Une utforsker det
gamle vognskjulet på eiendommen til Perlen pensjonat. Dørene har ikke vært åpnet på flere tiår, og. Jørn Lier
Horst, norsk kriminalforfatter; etterforskningsleder i politiet.
Debuterte i 2004 med kriminalromanen Nøkkelvitnet, og introduserte her politimannen. 15.
10.2014: Skrivekonkurranse. I samarbeid med Aftenposten Junior inviterer Jørn Lier Horst leserne til å hjelpe
til med å skape figurer til neste bok i CLUE-serien. 990 bibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 140 av disse
har per i dag ingen utlån. Hos disse har 1927 avdelinger registrerte utlån i perioden. 990 bibliotek er med i
statistikkgrunnlaget.
148 av disse har per i dag ingen utlån. Hos disse har 1927 avdelinger registrerte utlån i perioden. BIBSYS ·
VIAF · GND · LCCN · ISNI · BNF · BNF (data) · SUDOC Portal: Litteratur Hentet fra «
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Jørn_Lier_Horst&oldid.

