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Hemmelige budskaber Ruth Rendell Hent PDF Mungo har sammen med sin bror Angus og nogle andre
teenagedrenge udviklet et spionnetværk. Det starter som en leg, men efterhånden begynder de at tage det

mere og mere alvorligt – alt for alvorligt, vil nogen sige. Helt galt går det, da netværket bliver opdaget af den
psykisk ustabile mand John Creevey, der forsøger at tyde deres koder. Pludselig er deres leg rodet ind i

Creeveys forskruede bevidsthed, og så bliver legen til en fordrejet virkelighed. 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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teenagedrenge udviklet et spionnetværk. Det starter som en leg, men
efterhånden begynder de at tage det mere og mere alvorligt – alt for

alvorligt, vil nogen sige. Helt galt går det, da netværket bliver
opdaget af den psykisk ustabile mand John Creevey, der forsøger at

tyde deres koder. Pludselig er deres leg rodet ind i Creeveys
forskruede bevidsthed, og så bliver legen til en fordrejet virkelighed.
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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