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mod folk udenbys fra. Og især politifolk fra Amsterdam bliver skyet som pesten af de lokale indbyggere. Da
inspektør Van der Valk derfor får til opgave at tage dertil for at undersøge en række mystiske dødsfald og en

række
anonyme breve, optræder han under dække af at være embedsmand fra et ministerielt kontor. Han installerer
sin søde kone i den lille by med besked om at holde øjne og ører åbne. Og langsomt får hans selv adgang til

byens forskellige cirkler, hvor han finder flere mistænkte … både blandt høj og lav.

Nicolas Freeling, engelsk kriminalforfatter; født under navnet Nicolas Davidson (1927-2003). Freeling skrev
over 40 bøger, hovedparten krimier og detektivromaner – og kogebøger.

Hans mest kendte krimiserie er den om inspektør Van der Valk i Amsterdam, som blev filmatiseret til BBC i
1970’erne og fik en revival i 1990’erne.

Freeling blev født i London, men rejste meget. Han døde i sit hjem vest for Strassbourg i Frankrig, hvor han
tilbragte meget af sit senere liv. Han var militærmand og levede senere bl.a. af catering og som kok. Lidt
kuriøst er det, hvordan hans forfattergerning fandt sin start: Han begyndte at skrive under en tre ugers

fængselsstraf, som han blev idømt for at stjæle et stykke kalvesteg med hjem fra den restaurant, han arbejdede
på – skønt det dog var almindelig praksis i restaurantbranchen, at de ansatte på denne måde hjemtog
frynsegoder. En imponerende forfattergerning kom der dog ud af denne spæde start på en forbryderisk

løbebane!
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til opgave at tage dertil for at undersøge en række mystiske dødsfald
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anonyme breve, optræder han under dække af at være embedsmand
fra et ministerielt kontor. Han installerer sin søde kone i den lille by
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selv adgang til byens forskellige cirkler, hvor han finder flere

mistænkte … både blandt høj og lav.

Nicolas Freeling, engelsk kriminalforfatter; født under navnet
Nicolas Davidson (1927-2003). Freeling skrev over 40 bøger,
hovedparten krimier og detektivromaner – og kogebøger.
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revival i 1990’erne.
Freeling blev født i London, men rejste meget. Han døde i sit hjem
vest for Strassbourg i Frankrig, hvor han tilbragte meget af sit senere
liv. Han var militærmand og levede senere bl.a. af catering og som
kok. Lidt kuriøst er det, hvordan hans forfattergerning fandt sin start:
Han begyndte at skrive under en tre ugers fængselsstraf, som han
blev idømt for at stjæle et stykke kalvesteg med hjem fra den

restaurant, han arbejdede på – skønt det dog var almindelig praksis i



restaurantbranchen, at de ansatte på denne måde hjemtog
frynsegoder. En imponerende forfattergerning kom der dog ud af
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