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Champagnemordet Ngaio Marsh Hent PDF Champagnen skulle være det store nummer ved et selskab bag

scenen på The Royal Theatre. En snor skulle klippes over, og en kæmpeflaske med fire liter champagne ville
dale ned fra loftet … Men en eller anden havde arrangeret en ulykke. Kæmpeflasken kom susende ned … Det
hele var forbi på et sekund. Aftenens vært havde spillet sin sidste dramatiske rolle. Kriminalkommisær Alleyn
må sammen med det newzealandske politi finde frem til, hvem den skyldige er, og til det må han bruge al sin
snilde. 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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kæmpeflaske med fire liter champagne ville dale ned fra loftet …
Men en eller anden havde arrangeret en ulykke. Kæmpeflasken kom
susende ned … Det hele var forbi på et sekund. Aftenens vært havde
spillet sin sidste dramatiske rolle. Kriminalkommisær Alleyn må
sammen med det newzealandske politi finde frem til, hvem den

skyldige er, og til det må han bruge al sin snilde. NGAIO MARSH
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Margery Allingham, og sammen med disse tre forfatterinder
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