
Du er morderen
Hent bøger PDF

Ngaio Marsh

Du er morderen Ngaio Marsh Hent PDF Under en fest på Sir Hubert Handesleys landejendom leger en gruppe
gæster selskabslegen ’Morderleg’. Her skal en af gæsterne i al hemmelighed ’myrde’ en anden gæst ved at

prikke offeret på skulderen, men da lyset pludselig går ud, og den hemmelighedsfulde Charles
Rankin efterfølgende findes myrdet, bliver legen til alvor.

Kommissær Roderick Alleyn fra Scotland Yard kommer på hårdt arbejde i forsøget på at opklare dødsfaldet,
der både involverer russere, gamle våben og hemmelige selskaber.

Du er morderen er første bind i en serie af klassiske kriminalromaner
af Ngaio Marsh, en af Englands tidlige krimidronninger. Ngaio Marsh (1895-1982) var i sin samtid en af de
helt store kvindelige kriminalforfattere. Mens Ngaio (g’et er stumt) levede, var hun lige så læst, beundret og

elsket som Agatha Christie, Dorothy L. Sayers og Margery Allingham, og sammen med disse tre
forfatterinder udgjorde hun De Fire Store fra de britiske kriminalromaners ”Golden Age” i 1920’erne og

1930’erne. De fire ”Queens of Crime” blev de kaldt. Ngaio Marsh skrev 32 kriminalromaner, og hendes helt
Alleyn optræder i dem alle.
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