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Leg med døden Margery Allingham Hent PDF The Tower i Suffolk er et af Englands berømte godser, og her
opbevares den uvurderligt kostbare og meget berømte Gyrth-kalk. For mange århundreder siden fik den
engelske adelsfamilie på The Tower kalken overdraget af Kronen til sikker opbevaring, og de har altid

forstået at værne om den. Men nu efterstræbes kalken på mystisk vis af magtfulde og hensynsløse mænd, og
ingen anden end den kløgtige gentlemandetektiv Albert Campion kan hamle op med de mystiske hændelser,
der begynder med, at et af familiens medlemmer dør … af skræk. Margery Allingham (1904-1966), engelsk
kriminalforfatter og en del af ”De Store Damer” fra krimigenrens Golden Age. Sammen med bl.a. Dorothy L.

Sayers, Agatha Christie, Ronald Knox og G.K. Chesterton var hun medlem af den i samtiden kendte
sammenslutning af britiske krimiforfattere: The Detection Club. Allingham huskes bedst for sin serie med

gentlemandetektiven Albert Campion.
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