
Morder søger mage
Hent bøger PDF

Anthony Gilbert

Morder søger mage Anthony Gilbert Hent PDF Forlaget skriver: Det hele starter med en kontaktannonce i en
avis. En midaldrende mand søger en ægtefælle, og der lægges lidt for stor vægt på, at hun skal være uden
familie. Den erfarne advokat og detektiv Arthur Crook kan med det samme regne ud, at manden ikke har

reelle hensigter over for sin kommende kone, men får han ret?

Anthony Gilbert var pseudonymet for den britiske krimiforfatter Lucy Beatrice Malleson. Hun skrev også
under navnet Anne Meredith, blandt andet en selvbiografi med titlen ‘Three-a-Penny‘ (1940).

Selvom hendes forældre ønskede, at hun skulle være skolelærer, var hun fast besluttet på at blive forfatter.
Hendes første roman blev udgivet i 1927. Senere udgav hun 69 krimiromaner, og i 51 af dem figurerede

hendes bedst kendte karakter, Arthur Crook, en brovten og passioneret advokat fra London.Arthur Crook er
en chamerende, uortodoks og brovten britisk advokat og detektiv, der går højt op i sine klienter og mindre op

i formaliteter. Han er hovedkarakteren i størstedelen af Anthony Gilberts kriminalromaner, hvor han på
kreativ vis løser mordgåder og intriger i 1900-tallet England.

 

Forlaget skriver: Det hele starter med en kontaktannonce i en avis.
En midaldrende mand søger en ægtefælle, og der lægges lidt for stor
vægt på, at hun skal være uden familie. Den erfarne advokat og

detektiv Arthur Crook kan med det samme regne ud, at manden ikke
har reelle hensigter over for sin kommende kone, men får han ret?

Anthony Gilbert var pseudonymet for den britiske krimiforfatter
Lucy Beatrice Malleson. Hun skrev også under navnet Anne

Meredith, blandt andet en selvbiografi med titlen ‘Three-a-Penny‘
(1940).

Selvom hendes forældre ønskede, at hun skulle være skolelærer, var
hun fast besluttet på at blive forfatter. Hendes første roman blev

udgivet i 1927. Senere udgav hun 69 krimiromaner, og i 51 af dem
figurerede hendes bedst kendte karakter, Arthur Crook, en brovten
og passioneret advokat fra London.Arthur Crook er en chamerende,
uortodoks og brovten britisk advokat og detektiv, der går højt op i
sine klienter og mindre op i formaliteter. Han er hovedkarakteren i
størstedelen af Anthony Gilberts kriminalromaner, hvor han på
kreativ vis løser mordgåder og intriger i 1900-tallet England.

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Morder søger mage&s=dkbooks


Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


