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Det høje vindue Raymond Chandler Hent PDF Det begyndte med en sjælden mønt, der forsvandt. Alle vidste,
hvem der havde stjålet den, men ingen syntes at være særlig interesseret i at gøre noget ved sagen. Derfor
undrer det Philip Marlowe, at den gamle, stenrige enke Mrs. Murdock alligevel tilkalder ham for at finde

tyven – Mrs. Murdocks bortløbne svigersøn.

Da Mrs. Murdock tilbagekalder Marlowe fra undersøgelserne, fordi hun selv har fået mønten retur, nægter
Marlowe at parere ordre. Han er blevet alt for personligt involveret i sagen og er nu klar over, at der ligger
langt mere bag end blot et simpelt mønttyveri. To mænd, hvis pludselige død han må redegøre for over for

politiet, overbeviser ham om, at han må fortsætte sit arbejde …

Nu genudgives Raymond Chandlers berømte noir-krimier om Philip Marlowe; den hårdkogte privatdetektiv,
der gør tingene på sin helt egen måde og ikke skyr nogen midler i sin jagt på forbryderne i det mørke og altid

regnfulde 1930’ernes Los Angeles. Mord, pengeafpresning, kidnapninger, lyssky forretninger, snuskede
hoteller og røgfyldte barer præsenteret i bedste noir-stil. Den lettere fordrukne detektiv, Marlowe, der altid
synes at have en cigaret og en rap replik i kæften, opererer blandt dekadente rigmænd, korrupte politifolk og
dragende femme fatales og i undergrunden blandt pimps, småsvindlere, håndlangere og andre suspekte typer.

 

Det begyndte med en sjælden mønt, der forsvandt. Alle vidste, hvem
der havde stjålet den, men ingen syntes at være særlig interesseret i
at gøre noget ved sagen. Derfor undrer det Philip Marlowe, at den
gamle, stenrige enke Mrs. Murdock alligevel tilkalder ham for at

finde tyven – Mrs. Murdocks bortløbne svigersøn.

Da Mrs. Murdock tilbagekalder Marlowe fra undersøgelserne, fordi
hun selv har fået mønten retur, nægter Marlowe at parere ordre. Han
er blevet alt for personligt involveret i sagen og er nu klar over, at
der ligger langt mere bag end blot et simpelt mønttyveri. To mænd,

hvis pludselige død han må redegøre for over for politiet,
overbeviser ham om, at han må fortsætte sit arbejde …

Nu genudgives Raymond Chandlers berømte noir-krimier om Philip
Marlowe; den hårdkogte privatdetektiv, der gør tingene på sin helt
egen måde og ikke skyr nogen midler i sin jagt på forbryderne i det

mørke og altid regnfulde 1930’ernes Los Angeles. Mord,
pengeafpresning, kidnapninger, lyssky forretninger, snuskede

hoteller og røgfyldte barer præsenteret i bedste noir-stil. Den lettere
fordrukne detektiv, Marlowe, der altid synes at have en cigaret og en
rap replik i kæften, opererer blandt dekadente rigmænd, korrupte
politifolk og dragende femme fatales og i undergrunden blandt
pimps, småsvindlere, håndlangere og andre suspekte typer.
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