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Pludselig død Margery Allingham Hent PDF Detektiv Albert Campions søster, Valentine Ferris, er en

talentfuld modedesigner med berømte klienter. Den vigtigste er Georgia Wells, som er en kendt
skuespillerinde, en udpræget femme fatale: forfængelig, dum og egoistisk, og hun tiltrækker mænd som møl
til en flamme. Albert Campion er i gang med en undersøgelse, der fører ham til Georgia Wells. Hun har

tidligere har været forlovet med Richard Portland-Smith, som forsvandt sporløst for tre år siden – og nu har
Albert Campion fundet hans skelet. Der følger en række dødsfald, tilsyneladende forårsaget af "skæbnens
hånd ", men altid i Georgia Wells interesse. Campions engagement i sagen er mere end blot professionelt –
hans søster Valentine, er under mistanke. Georgia Wells har besnæret Valentines kæreste, en flyingeniør, som
lader sig forføre. På et tidspunkt giver Valentine Gerogia et hovedpinepulver, som hun giver videre til sin
nuværende mand, der dør pludseligt få timer efter. Valentine har haft en stor portion morfin liggende

ubevogtet i firmaet, efter det var opdaget i en sending med kjolestoffer. Albert Campion må sammen med sin
tro adjudant Lugg, som er tidligere kriminel, undersøge alle de rige og berømte mennesker i kredsen om

Georgia for at finde nøglen til at forstå, hvordan de mystiske dødsfald er organiseret.

 

Detektiv Albert Campions søster, Valentine Ferris, er en talentfuld
modedesigner med berømte klienter. Den vigtigste er Georgia Wells,

som er en kendt skuespillerinde, en udpræget femme fatale:
forfængelig, dum og egoistisk, og hun tiltrækker mænd som møl til
en flamme. Albert Campion er i gang med en undersøgelse, der fører
ham til Georgia Wells. Hun har tidligere har været forlovet med

Richard Portland-Smith, som forsvandt sporløst for tre år siden – og
nu har Albert Campion fundet hans skelet. Der følger en række

dødsfald, tilsyneladende forårsaget af "skæbnens hånd ", men altid i
Georgia Wells interesse. Campions engagement i sagen er mere end
blot professionelt – hans søster Valentine, er under mistanke. Georgia
Wells har besnæret Valentines kæreste, en flyingeniør, som lader sig



forføre. På et tidspunkt giver Valentine Gerogia et hovedpinepulver,
som hun giver videre til sin nuværende mand, der dør pludseligt få
timer efter. Valentine har haft en stor portion morfin liggende
ubevogtet i firmaet, efter det var opdaget i en sending med

kjolestoffer. Albert Campion må sammen med sin tro adjudant Lugg,
som er tidligere kriminel, undersøge alle de rige og berømte

mennesker i kredsen om Georgia for at finde nøglen til at forstå,
hvordan de mystiske dødsfald er organiseret.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Pludselig død&s=dkbooks

