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Det ender med tårer Ruth Rendell Hent PDF Forlaget skriver: Da to biler kører ind under en bro, bliver en
betonklods i det samme vippet ud oppe fra den. Føreren af den bagerste bil, den 18-årige Amber Marshalson,
ser chokeret til, da bilen foran hende bliver knust. Kort tid efter bliver Amber brutalt slået ned og dør foran sit

hjem. Det er overlagt mord.

Det går snart op for kriminalkommissær Wexford, at der er en sammenhæng mellem de to episoder. Men
hvem kan dog være så fast besluttet på at ville en ung kvinde til livs? Opklaringsarbejdet griber på dramatisk

vis ind i Wexfords eget privatliv.

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, hvor krimigenren blev

fravalgt.

"Sådan skal en krimi skrives!" – Jyllands-Posten

"Entydigt vor tids mest fremragende krimiforfatter." Patricia CornwellWexfordserien er en række krimier
skrevet af den verdenskendte krimiforfatterinde Ruth Rendell, der har kriminalassistenten Reginald Wexford

som hovedperson og følger ham i hans jagt på kyniske kriminelle og maniske mordere.
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slået ned og dør foran sit hjem. Det er overlagt mord.

Det går snart op for kriminalkommissær Wexford, at der er en
sammenhæng mellem de to episoder. Men hvem kan dog være så fast
besluttet på at ville en ung kvinde til livs? Opklaringsarbejdet griber

på dramatisk vis ind i Wexfords eget privatliv.

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.
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