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En morder går amok Margery Allingham Hent PDF Jack Havoc flygter fra fængslet ved at myrde en læge.

Tilbage i London går han på en skånselsløs jagt efter den skjulte skat, han som soldat under Anden
Verdenskrig fik kendskab til. Detektiven Albert Campion og kriminalinspektør Charles Luke jager den

koldsindige morder, og det skal gå hurtigt, for indtil videre har han myrdet yderligere tre personer, og kun en
hurtig opklaring kan sætte en stopper for brutaliteten. ”Margery Allingham skiller sig ud som et strålende

lys.” – Agatha Christie Margery Allingham (1904-1966), engelsk kriminalforfatter og en af De Fire Store fra
krimigenrens Golden Age. De Fire Store bestod af Dorothy L. Sayers, Agatha Christie, Ngaio Marsh og

Margery Allingham. Sammen med bl.a. Ronald Knox og G.K. Chesterton var de medlemmer af den kendte
sammenslutning af britiske krimiforfattere: The Detection Club. Allingham er mest kendt for sin serie med

gentlemandetektiven Albert Campion.

 

Jack Havoc flygter fra fængslet ved at myrde en læge. Tilbage i
London går han på en skånselsløs jagt efter den skjulte skat, han som
soldat under Anden Verdenskrig fik kendskab til. Detektiven Albert
Campion og kriminalinspektør Charles Luke jager den koldsindige
morder, og det skal gå hurtigt, for indtil videre har han myrdet
yderligere tre personer, og kun en hurtig opklaring kan sætte en
stopper for brutaliteten. ”Margery Allingham skiller sig ud som et
strålende lys.” – Agatha Christie Margery Allingham (1904-1966),
engelsk kriminalforfatter og en af De Fire Store fra krimigenrens
Golden Age. De Fire Store bestod af Dorothy L. Sayers, Agatha
Christie, Ngaio Marsh og Margery Allingham. Sammen med bl.a.
Ronald Knox og G.K. Chesterton var de medlemmer af den kendte
sammenslutning af britiske krimiforfattere: The Detection Club.
Allingham er mest kendt for sin serie med gentlemandetektiven



Albert Campion.
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