
Ekstasen, der dræbte
Hent bøger PDF

Ngaio Marsh

Ekstasen, der dræbte Ngaio Marsh Hent PDF Forlaget skriver: Ekstasen der dræbte
Den smukke og meget velhavende Cara Quayne falder om, da hun har drukket et glas vin i Den Hellige

Flammes Hus, hvor hun deltager i et særligt religiøst ritual. Hemmeligheder og mytiske riter er på spil - og de
andre deltagere står forundrede tilbage. Men hvad er det, der har dræbt hende?

Snart står det klart, at der har været blåsyre i hendes glas - hvordan er giften kommet ned i vinen? Denne gåde
må kriminalinspektør Roderick Alleyn løse, hvis brikkerne skal falde på plads.

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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