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Kys og dø Ellery Queen Hent PDF Efter det første glimt var han fanget ind. Privatdetektiv Burgess kunne
ikke få nok af Claire English og ønskede kun at se mere, selv om der ikke var meget mere at se. Hun var

splitternøgen på billedet. Næste gang, Burgess så Claire, fik han et endnu bedre kig. Døren gik op og der var
hun. Denne gang kunne han også se hendes ansigt, og en anden ting ... Revolveren i hendes hånd! Ellery
Queen er både en fiktiv karakter og et fælles pseudonym for to fætre fra Brooklyn, New York – Daniel

Nathan, alias Frederic Dannay, og Manford Emanuel Lepofsky, alias Manfred Bennington Lee – som sammen
skrev mere end 30 romaner og flere novellesamlinger under Ellery Queen-pseudonymet. Den fiktive Ellery
Queen er krimiforfatter og amatørdetektiv, og han bistår sin far, der er politiinspektør i New York, med at løse

forvirrende mordgåder.
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