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Døden skal du lide Ruth Rendell Hent PDF Maud kan dårligt nok udholde sin svigersøn. Han er luddoven og
dum som en dør, og oven i købet har han en kriminel fortid. Han har heller ikke meget tilovers for Maud. Han
holder hende kun ud, fordi han står til at arve hende. Hvis den ene en dag blev fundet død, ville den anden
straks blive hovedmistænkt! Men en dag bliver de begge myrdet, og det er straks sværere at finde nogen, der
hadede dem begge nok til at dræbe dem. 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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