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Blomstermorderen Ngaio Marsh Hent PDF En tåget aften patruljerer en betjent på sin sædvanlige runde langs
Londons kajer. Han hører mystiske lyde og opdager liget af en smuk ung pige. Der er strøet blomster over
hendes ansigt og bryst, perler er spredt over det hele, og hendes hånd knuger et stykke af en afsejlingsseddel
til skibet ”Cape Farewell”. Kriminalkommissær Alleyn må sejle med på krydstogtet for at jagte morderen, der
må findes blandt den lille gruppe passagerer. 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.

 

En tåget aften patruljerer en betjent på sin sædvanlige runde langs
Londons kajer. Han hører mystiske lyde og opdager liget af en smuk
ung pige. Der er strøet blomster over hendes ansigt og bryst, perler
er spredt over det hele, og hendes hånd knuger et stykke af en
afsejlingsseddel til skibet ”Cape Farewell”. Kriminalkommissær
Alleyn må sejle med på krydstogtet for at jagte morderen, der må
findes blandt den lille gruppe passagerer. 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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