
The Times. 1946, 18:e oktober. 
  

  

Bibel nyckel till mordgåta. 
Som Times kunde rapportera igår så misstänks mordet 

på Riverside Hotel i tisdags kväll vara en uppgörelse 

inom den under världen men nu har nya fakta kommit 

fram. En sönderriven bibel har hittats på platsen och 

polisen forskar just nu kring dess ursprung då den anges 

vara av en mycket annorlunda art. Bibeln tycks vara 

tryckt i England enligt en av polisens källor men är för 

gammal för att den ska vara registrerad bland moderna 

upplagor. 

Polisen tror inte att det handlar om någon form av hä- 

delse från religionsmotståndare eftersom inget våld utö- 

vats mot sidorna som allihopa var intakta. Den över- 

blivna pärmen fanns också på plats och det är tack vare 

en stämpel från tryckeriet på dess insida som man nu 

hoppas kunna spåra bibeln. 

Scotland Yard uppmanar alla samlare att höra av sig 

för att eventuellt kunna identifiera bibels ursprung och 

på så sätt komma ett steg närmare fallets lösning. 

Utdrag ut The Times, 1946, 15:e oktober. 

  

  

Resväska återfunnen. 
En resväska av spanskt märke återfanns tidigt 

måndag morgon av ett par fiskare i Dovers 

småbåtshamn. Innehållet sägs vara en del 

kläder av ej ovanligt slag samt en del personliga 

tillbehör. Polismyndigheten i Dover söker nu 

den rättmätige ägaren och väskan kan återfås 

mot beskrivning hos polisen. Man ombeds 
telefonera polismyndigheten i Dover innan man 

beger sig dit för att bekräfta att det rör sig om 

rätt väska så att den kan lösas ut. 

Man misstänker att väskan tillhör någon på väg 

till England då den innehöll ett par böcker på 

franska samt en fransk bibel. Herrkläder av 

dyrare snitt fanns också men de förstördes av 

vätan. 

    
  

The Times 1946, 17:e oktober. 
  

  

Utlänning hittas mördad på Riverside Hotel. 
Tidigt i förrgår morse hittades en ung man död på sitt hotellrum på Riverside Hotel 

i centrala London. Polisen är mycket förtegna men har berättat att man inte velat gå 

ut med informationen innan då mannens identitet hittills varit okänd. Av en slump 

upptäcktes det dock att en ung man med motsvarande utseende rapporterats 

försvunnen av sina släktingar i Paris. Cenom att skicka över ett signalement och 

tandläkarjournaler så har Scotland Yards tekniker kunnat fastställa mannens identitet 

till Louis deGaule, en teologistuderande från Paris. Polisen utesluter inte våldsbrott 

men tror att det kan vara en uppgörelse inom den under världen.   
  

Lapp i Louis deGaules jackficka i den förlorade väskan. 
  

  

EMeralq R Oad DA 

Cast CONdon 

  
  

 



Fergersons auktioner 

Norwind Lane 16C 

285 London E 

  

- Mi ombeds härmed att inställa eder onsdagen den 16 oktober på (Fergersons 

auktionskammare klockan 10:00 prick. Sakens natur är mycket brådskande och 

förseningar tolereras ej. Ej heller kommer nekande att infinna sig att vara ar 

eeptabelt. 

FI FICersens och Hådens år 1946, 15 oktober. 

Sarah Ember, (Fergersons auktionskammare, London.



Lapp funnen hos kulten i London 
  

CR au RAR ÄRR KISTA HUSS SANS FN HÄGG 

Ao RwIS SsUSsw sp mäxs KSÅÄJ JA KEN stt St 

hägsed wuSstt äss snänw Fust wäIass sal SÖ 2> 

Ck uwN das Sås BÄsksassuw AakwIs wuSstt aus 

Ar SÅ Wbliäs ar dY Såna ds wN drros Sås Ae 
St bros s l2hga.       

Översättning av lappen funnen hos kulten i London 
  

Ty se, den yttersta dagen skall komma då 

himlarnas furstar kallas av sina barn. Den dagen 

skall allt göras rent och syndarnas eldar skall tän- 

das. Genom Porten skall godhetens vasaller 

strömma ut och de skall göra jorden ren igen. 

Finn så porten och himlarnas furstar skall berika er och 

sätta er på troner. Öppna så porten och ni skall ärva 

himmelriket.      



  

Consignment note 
  

FROM TO 
  

Gregerys Beekstere 
Emerald Read 12A 

h3 E Lenden 
Great Britan 

Marsellies seafood 

Rue de Bretagne 25f 
hö 8 N Paris 
France 

  

    
no. items: Date of delivery 

3 Presently 
Payment Date of shipping 

9/21/19L6 
  
Contents 

  
Crates, "CGregerys Bookstere" 

  
 



  

19:e november 1941 

Min käre vän! 

Det var roligt att återigen få höra av dig. Jag saknar våra samtal i Wien och kriget 

är en torftig tröst. Vårt förband har ännu inte varit inblandade i några tyngre 

stridigheter men britterna är inte långt härifrån. Jag befinner mig i skrivande stund 

i Sidi Omar i Libyen, på gränsen mot Egypten. 

Jag har nu börjat vänja mig vid öknen och all sanden och den känns mer och mer 

hemma för varje dag som går. Jag önskar inte heller återvända till Köln lika 

värkande mycket. 

Dieter Vanderhoff 

  

  

  
19:e mars 1942 

Äntligen har jag fått tid att skriva till dig igen, 

lovad vare Saday! Jag känner ett märkligt kall här 

ute i ödemarken. Jag och några av mina kamrater 

var ute på ett fraktuppdrag när Qattara då jag 

kände hur hela mitt väsen sjöng av genljud. Något 

ute i den där ödsliga sandträsket kallar mig. Ja 

sannerligen min vän. Herrens vägar äro 

outgrunderliga. 

Herren vare med dig Louis! 

Din livskamrat 

Dieter Vanderhoff     

  

  
20:e maj 1942 

Jag står inte ut längre. Ständigt prövas min tro och hela dagarna viskar Satan i 

mitt öra. Måtte Gud skicka en ängel som du att frälsa mig från detta helvete. Jag 

får endast frid de få gånger jag är ensam i öknen. Det känns som om sanddynerna 

sluter sig omkring mig och skyddar mig. 

Jag är rädd att förlora förståndet ibland och då och då har jag kommit på mig själv 

med att prata högt för mig själv. Jag är rädd att förlora förståndet ibland. 

D 

  

  

 



  

  

AuguSti FY 

Jag har funnit passagen! Skrifterna hade rätt. Laudate Dominum, de hade rätt. Ord Kan inte beskriva de 

Saker jag har skådat. 
Iag har Skickat en enkel karta till London, ag hoppas att de får den, ni måSte Komma till mig. 

Raphael 

  

  

  
3:e 'uli 1772 

Jag känner hur hela öknen vibrerar runt omkring mig av div "Jag Känner hur den kallar mig. Imorgon Kommer 

Jag att lämna Min grupp och desertera. Ett lustigt ordval egentligen. 

Zmorgon Ska Vi anfalla britterna vid Al-Alamein och då Smyger jag undan, ut i morgonen mot mitt öde. 

Iag fruktar att detta blir mitt SISta brev 

Kyrie eleison 

Dieter 
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