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Altid om lørdagen Ruth Rendell Hent PDF I årevis har Guy mødtes med sin ekskæreste til frokost hver

lørdag. Han bilder sig selv ind, at hun stadig elsker ham, sådan som hun gjorde, da hun var helt ung, og han
var leder af en gadebande i Notting Hill Gate. Guy vil gøre alt for, at hun skal blive ved med at elske ham,
som han elsker hende. Og hvis det ikke lykkes, vil han dreje virkeligheden, så den passer til hans fantasi –
også hvis det betyder, at han må ty til mord! 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.

 

I årevis har Guy mødtes med sin ekskæreste til frokost hver lørdag.
Han bilder sig selv ind, at hun stadig elsker ham, sådan som hun
gjorde, da hun var helt ung, og han var leder af en gadebande i

Notting Hill Gate. Guy vil gøre alt for, at hun skal blive ved med at
elske ham, som han elsker hende. Og hvis det ikke lykkes, vil han
dreje virkeligheden, så den passer til hans fantasi – også hvis det
betyder, at han må ty til mord! 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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