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Trekantens fjerde side Ellery Queen Hent PDF TREKANTENS FJERDE SIDE er et trekantsdrama med
passion, jalousi og mord! Sheila Grey er berømt modeskaber med masser af talent, skønhed og penge.
Desværre har hun for vane, at skifte elsker lige så hurtigt, som hun skifter kjolemodeller. En levevis, der
nødvendigvis må føre til mord. Ashton McKell er en nydelig ældre gentleman, der har en overordentlig

appetit på livet og dets mange glæder. Men hvorfor besøgte han Sheila Grey forklædt som læge? Og havde
han et motiv til at myrde hende? Lutetia McKell er gift med Ashton McKell. Hun er en elskelig, men skør

dame. Ægteparrets søn, den unge Dane, er chokeret over sin fars eskapader, og han beslutter sig til at forsøge
at udmanøvrere sin far og charmere den unge modedesigner. Trekantsdramaet har en fjerde side, og set fra
denne side er et mord uundgåeligt! Detektiv Ellery Queen sættes på sagen og trods et brækket ben lykkedes
det ham alligevel at sætte fuldt projektørlys på trekantens fjerde side. TREKENTENS FJERDE SIDE er

nervepirrende spænding, og alt kulminerer i en hæsblæsende og overraskende slutscene! Ellery Queen er et
pseudonym for de to amerikanske fætre og forfattere Manfred Bennington Lee (1906-1971) og Frederic
Dannay (1906-1982). Under navnet Ellery Queen har de to skrevet en lang række kriminalromaner- og
noveller, der alle er karakteriseret ved en klassisk opbygning, hurtigt tempo, en forbløffende løsning af

mysterierne, intens spænding og en fin og forsonende humor. Ellery Queen er desuden navnet på detektiven
og hovedpersonen i mange af forfatterparrets bøger.

 

TREKANTENS FJERDE SIDE er et trekantsdrama med passion,
jalousi og mord! Sheila Grey er berømt modeskaber med masser af
talent, skønhed og penge. Desværre har hun for vane, at skifte elsker

lige så hurtigt, som hun skifter kjolemodeller. En levevis, der
nødvendigvis må føre til mord. Ashton McKell er en nydelig ældre
gentleman, der har en overordentlig appetit på livet og dets mange
glæder. Men hvorfor besøgte han Sheila Grey forklædt som læge?
Og havde han et motiv til at myrde hende? Lutetia McKell er gift

med Ashton McKell. Hun er en elskelig, men skør dame.
Ægteparrets søn, den unge Dane, er chokeret over sin fars eskapader,
og han beslutter sig til at forsøge at udmanøvrere sin far og charmere
den unge modedesigner. Trekantsdramaet har en fjerde side, og set



fra denne side er et mord uundgåeligt! Detektiv Ellery Queen sættes
på sagen og trods et brækket ben lykkedes det ham alligevel at sætte
fuldt projektørlys på trekantens fjerde side. TREKENTENS FJERDE
SIDE er nervepirrende spænding, og alt kulminerer i en hæsblæsende
og overraskende slutscene! Ellery Queen er et pseudonym for de to
amerikanske fætre og forfattere Manfred Bennington Lee (1906-

1971) og Frederic Dannay (1906-1982). Under navnet Ellery Queen
har de to skrevet en lang række kriminalromaner- og noveller, der
alle er karakteriseret ved en klassisk opbygning, hurtigt tempo, en
forbløffende løsning af mysterierne, intens spænding og en fin og

forsonende humor. Ellery Queen er desuden navnet på detektiven og
hovedpersonen i mange af forfatterparrets bøger.
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