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Skyldig frifunden Carl Muusmann Hent PDF Da Doktor Ravn og hans hustru, Sarah, på tragisk vis mister
deres lille barn, falder alt fra hinanden. Især Sarah har svært ved at komme tilbage til livet. Hun svinder ind,
har smerter og kan ikke tage vare på sig selv. Doktor Ravn ansætter den gæve sygeplejerske Betty, der får
strenge ordre på ikke at give efter for patienten, Sarahs klynk. Efterhånden udvikler Betty sig til lidt af en

hustyran, da arbejdet med at passe Sarah begynder at tære på hende. En dag ser familiens gode ven, apoteker
Krag, hvordan Betty vrisser af Sarah og i det hele taget virker ubehagelig. Krag fortæller det til doktor Ravn,
der ansatter sygeplejersken Søster Sana uden dog at fyre Betty. Men Sarah Ravn har det stadig ikke godt, og
da hun en dag bliver fundet død under mystiske omstændigheder, mistænker man straks Betty for mordet.

Men det er ikke altid i det åbenlyse at svaret ligger ...

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

Carl Muusmann (1863-1936) var en dansk forfatter og journalist. Han blev født i Slesvig men flyttede i sin
barndom til Roskilde og sidenhen til København. Carl Muusmann arbejde som journalist ved forskellige

aviser og dagblade. Blandt andet kan nævnes Berlingske Tidende og Nationaltidende.

Han debuterede som forfatter med novellesamlingen "Forfløjne Pile" i 1887, der blev efterfulgt af en række
romaner. Carl Muusmann blev særlig kendt for sine kriminalromaner, hvor han var noget af en pioner.

Kriminalromanen "Fange no. 113" fra 1903 blev brugt som udgangspunkt for Carl Th. Dreyers stumfilm med
samme navn, der havde premiere i 1917.

Carl Muusmann prøvede også kræfter med science fiction genren i "Nordpolens hemmelighed" fra 1908, der
blev godt modtaget i sin samtid. I 1924 kunne Carl Muusmann også bryste sig af titlen som dramatiker, da

Det Ny Teater opførte folkekomedien "De grønne Drenge", som han havde skrevet.

I 1933 oplevede Carl Muusmann den store anerkendelse at blive slået til Ridder af Dannebrog.

 

Da Doktor Ravn og hans hustru, Sarah, på tragisk vis mister deres
lille barn, falder alt fra hinanden. Især Sarah har svært ved at komme
tilbage til livet. Hun svinder ind, har smerter og kan ikke tage vare
på sig selv. Doktor Ravn ansætter den gæve sygeplejerske Betty, der
får strenge ordre på ikke at give efter for patienten, Sarahs klynk.
Efterhånden udvikler Betty sig til lidt af en hustyran, da arbejdet

med at passe Sarah begynder at tære på hende. En dag ser familiens
gode ven, apoteker Krag, hvordan Betty vrisser af Sarah og i det hele

taget virker ubehagelig. Krag fortæller det til doktor Ravn, der
ansatter sygeplejersken Søster Sana uden dog at fyre Betty. Men

Sarah Ravn har det stadig ikke godt, og da hun en dag bliver fundet
død under mystiske omstændigheder, mistænker man straks Betty for

mordet. Men det er ikke altid i det åbenlyse at svaret ligger ...

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

Carl Muusmann (1863-1936) var en dansk forfatter og journalist.
Han blev født i Slesvig men flyttede i sin barndom til Roskilde og
sidenhen til København. Carl Muusmann arbejde som journalist ved



forskellige aviser og dagblade. Blandt andet kan nævnes Berlingske
Tidende og Nationaltidende.

Han debuterede som forfatter med novellesamlingen "Forfløjne Pile"
i 1887, der blev efterfulgt af en række romaner. Carl Muusmann blev
særlig kendt for sine kriminalromaner, hvor han var noget af en

pioner. Kriminalromanen "Fange no. 113" fra 1903 blev brugt som
udgangspunkt for Carl Th. Dreyers stumfilm med samme navn, der

havde premiere i 1917.

Carl Muusmann prøvede også kræfter med science fiction genren i
"Nordpolens hemmelighed" fra 1908, der blev godt modtaget i sin
samtid. I 1924 kunne Carl Muusmann også bryste sig af titlen som
dramatiker, da Det Ny Teater opførte folkekomedien "De grønne

Drenge", som han havde skrevet.

I 1933 oplevede Carl Muusmann den store anerkendelse at blive slået
til Ridder af Dannebrog.
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