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Spor i sneen Ngaio Marsh Hent PDF En kedsom millionær får den idé at samle de mest indædte fjender til en
middag for egen underholdnings skyld. Men da en voldsom snestorm spærrer de ulykkelige gæster inde,

modtager festen imidlertid en meget uvelkommen gæst: døden. Kriminalinspektør Roderick Alleyn må bruge
al sin snilde for at afgøre hvem af gæsterne, der er i stand til at udføre overlagt mord ... 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 kedsom millionær får den idé at samle de mest indædte fjender til
en middag for egen underholdnings skyld. Men da en voldsom
snestorm spærrer de ulykkelige gæster inde, modtager festen

imidlertid en meget uvelkommen gæst: døden. Kriminalinspektør
Roderick Alleyn må bruge al sin snilde for at afgøre hvem af
gæsterne, der er i stand til at udføre overlagt mord ... 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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