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Døden banker på Anthony Gilbert Hent PDF Hvad der virker som et helt almindeligt telefonopkald om
eftermiddagen trækker pludselig modtageren, Simon Crete, ind i et plot om afpresning og mord. "Fortæl ham,
at det ikke nytter noget. Jeg har den ikke," græder en mystisk kvindestemme desperat i røret. Men hvem var

hun? Og hvorfor ringer hun til en mand, hun aldrig har set?

Anthony Gilbert var pseudonymet for den britiske krimiforfatter Lucy Beatrice Malleson. Hun skrev også
under navnet Anne Meredith, blandt andet en autobiografi med titlen ‘Three-a-Penny‘ (1940).

Selvom hendes forældre ønskede, at hun skulle være skolelærer, var hun fast besluttet på at blive forfatter.
Hendes første roman blev udgivet i 1927. Senere udgav hun 69 krimiromaner, og i 51 af dem figurerede

hendes bedst kendte karakter, Arthur Crook, en brovten og passioneret advokat fra London.

Arthur Crook er en chamerende, uortodoks og brovten britisk advokat og detektiv, der går højt op i sine
klienter og mindre op i formaliteter. Han er hovedkarakteren i størstedelen af Anthony Gilberts
kriminalromaner, hvor han på kreativ vis løser mordgåder og intriger i 1900-tallet England.
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