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Nøglerne til gaden Ruth Rendell Hent PDF Forlaget skriver: Den unge Mary Jago er brudt ud af sit parforhold
og passer nu midlertidigt hus for nogle rige slægtninge nær den fashionable Regent‘s Park i London. Parken
har sine skyggesider og er tilholdssted for både hjemløse, narkohandlere og de mennesker, der ikke rigtigt

passer ind andre steder.
Mens Mary forsøger at få styr på sin tilværelse, begynder ‘Spidderen‘ at slå parkens hjemløse ihjel og hænge

dem op på hegnet, der omkranser den …

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.

"Utroligt spændende, næsten umuligt at slippe, før den er læst til ende." – Mie Petersen, Kristeligt Dagblad

"En besættende thriller." – Preben B. Christensen, Aktuelt
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