
Gravens gåde
Hent bøger PDF

Eller Queen
Gravens gåde Eller Queen Hent PDF Den internationalt berømte kunsthandler Georg Khalkis dør umiddelbart
en naturlig død. Men da hans nyligt udfærdigede testamente forsvinder kort efter hans begravelse, begynder
tingene at se underlige ud. Gamle politiinspektør Queen har problemer med at trænge til bunds i sagen, så da

hans søn Ellery foreslår at lede efter testamentet i Khalkis familiegravsted, forfølger de ideen. Stort er
chokket, da det ved opgravningen af Khalkis kiste viser sig, at den ikke indeholder ét, men to lig. Og det

bliver ikke de sidste. Om forfatterne Ellery Queen er fiktiv detektiv – og pseudonym for de amerikanske fætre
Manfred B. Lee og Frederic Dannay, der sammen udgav en lang række opsigtsvækkende kriminalromaner.
Sammen med Agatha Christie og John Dickson Carr anses de for at være de helt store klassiske forfattere fra

krimigenrens guldalder. Navnet Ellery Queen er ligesom Sherlock Holmes blevet et kvalitetsmærke for
genren.

 

Den internationalt berømte kunsthandler Georg Khalkis dør
umiddelbart en naturlig død. Men da hans nyligt udfærdigede

testamente forsvinder kort efter hans begravelse, begynder tingene at
se underlige ud. Gamle politiinspektør Queen har problemer med at
trænge til bunds i sagen, så da hans søn Ellery foreslår at lede efter
testamentet i Khalkis familiegravsted, forfølger de ideen. Stort er
chokket, da det ved opgravningen af Khalkis kiste viser sig, at den
ikke indeholder ét, men to lig. Og det bliver ikke de sidste. Om
forfatterne Ellery Queen er fiktiv detektiv – og pseudonym for de

amerikanske fætre Manfred B. Lee og Frederic Dannay, der sammen
udgav en lang række opsigtsvækkende kriminalromaner. Sammen
med Agatha Christie og John Dickson Carr anses de for at være de
helt store klassiske forfattere fra krimigenrens guldalder. Navnet

Ellery Queen er ligesom Sherlock Holmes blevet et kvalitetsmærke



for genren.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Gravens gåde&s=dkbooks

