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Dødens slør Ruth Rendell Hent PDF Kriminalkommissær Wexford har mange andre ting at tænke på, da han
bliver kaldt ud til et mord i en parkeringskælder. Hvis han havde haft sin fulde opmærksomhed på sagen, ville
han måske have bidt mere mærke i, at ofret var dækket af et slør, allerede da hun blev fundet. Det kan vise sig
at have stor betydning for sagen. Mistanken falder i første omgang på en særling, men da Wexfords eget liv
pludselig viser sig at være i fare, tager sagen en helt ny drejning. "Fremragende engelsk forfatter, som altid
har en overraskelse i baghånden." – BT "Årets Ruth Rendell er på bordet til glæde og beroligelse for hendes
faste beundrerkreds. Hun er ubestridt britisk krimidronning." – Jyllands-Posten Wexfordserien er en række
krimier skrevet af den verdenskendte krimiforfatterinde Ruth Rendell, der har kriminalassistenten Reginald
Wexford som hovedperson og følger ham i hans jagt på kyniske kriminelle og maniske mordere. Ruth

Rendell (1930-2015) var en britisk forfatter, der primært var kendt for sine krimiromaner, og i særdeleshed for
romanserien om kriminalassistent Reginald Wexford og hans makker, Mike Burden. Rendell bidrog i særlig
grad til krimigenren ved hjælp af sine psykologiske thrillere, og det psykologiske satte hun i endnu højere
grad fokus på i sit forfatterskab under pseudonymet Barbara Vine, hvorved krimigenren blev fravalgt.

 

Kriminalkommissær Wexford har mange andre ting at tænke på, da
han bliver kaldt ud til et mord i en parkeringskælder. Hvis han havde
haft sin fulde opmærksomhed på sagen, ville han måske have bidt
mere mærke i, at ofret var dækket af et slør, allerede da hun blev

fundet. Det kan vise sig at have stor betydning for sagen. Mistanken
falder i første omgang på en særling, men da Wexfords eget liv
pludselig viser sig at være i fare, tager sagen en helt ny drejning.
"Fremragende engelsk forfatter, som altid har en overraskelse i
baghånden." – BT "Årets Ruth Rendell er på bordet til glæde og
beroligelse for hendes faste beundrerkreds. Hun er ubestridt britisk
krimidronning." – Jyllands-Posten Wexfordserien er en række
krimier skrevet af den verdenskendte krimiforfatterinde Ruth
Rendell, der har kriminalassistenten Reginald Wexford som

hovedperson og følger ham i hans jagt på kyniske kriminelle og



maniske mordere. Ruth Rendell (1930-2015) var en britisk forfatter,
der primært var kendt for sine krimiromaner, og i særdeleshed for
romanserien om kriminalassistent Reginald Wexford og hans

makker, Mike Burden. Rendell bidrog i særlig grad til krimigenren
ved hjælp af sine psykologiske thrillere, og det psykologiske satte

hun i endnu højere grad fokus på i sit forfatterskab under
pseudonymet Barbara Vine, hvorved krimigenren blev fravalgt.
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