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Mord efter noder Margery Allingham Hent PDF Jimmy Sutane er en berømmet og feteret skuespiller i
London, der netop har fejret en af sine store succeser i en musical. Men i den senere tid er der sket en masse

underlige ting …
Pludselig har en eller anden sat en seddel med ordene ”Sidste uge” hen over plakaten for showet, glasset

foran billederne foran teatret bliver smadret hver eneste nat, og Sutane bliver chikaneret med alle mulige små
ting. Set enkeltvis er det ganske vist bagateller, men samlet set er det generende nok …

Til sidst sker katastrofen: Da Jimmy Sutane en aften er på vej hjem, falder en af hans gæster ned fra en bro
lige foran hans bil, og han kan ikke undgå at påkøre hende – naturligvis er hun død. Men var det Sutanes bil,

der forårsagede hendes død? Detektiven Albert Campion har sine tvivl …

”Margery Allingham skiller sig ud som et strålende lys.”
– Agatha Christie

Margery Allingham (1904-1966), engelsk kriminalforfatter og en af De Fire Store fra krimigenrens Golden
Age. De Fire Store bestod af Dorothy L. Sayers, Agatha Christie, Ngaio Marsh og Margery Allingham.
Sammen med bl.a. Ronald Knox og G.K. Chesterton var de medlemmer af den kendte sammenslutning af

britiske krimiforfattere: The Detection Club. Allingham
er mest kendt for sin serie med gentlemandetektiven Albert Campion.
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