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Svovlbryllup Barbara Vine Hent PDF Den unge kvinde Jenny troede aldrig, hun kunne betro sin hemmelige
kærlighedshistorie til nogen. Men da hun får arbejde på et plejehjem og møder den gamle Stella Newland,
falder det hende pludselig helt naturligt at fortælle den gamle dame det hele. Stella fortæller til gengæld sin
egen historie, som viser sig at være langt mere dramatisk og tragisk, end man skulle tro, når man ser hende
nu. Efter Stellas død står Jenny imidlertid tilbage med en masse ubesvarede spørgsmål, og svarene kan hun

kun finde i det uhyggelige gamle forladte hus, hvor Stellas historie udspillede sig.

"Svovlbryllup" er en psykologisk spændingsroman, der fortæller om ulykkelig kærlighed og et venskab
mellem to vidt forskellige kvinder.

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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hemmelige kærlighedshistorie til nogen. Men da hun får arbejde på
et plejehjem og møder den gamle Stella Newland, falder det hende
pludselig helt naturligt at fortælle den gamle dame det hele. Stella
fortæller til gengæld sin egen historie, som viser sig at være langt

mere dramatisk og tragisk, end man skulle tro, når man ser hende nu.
Efter Stellas død står Jenny imidlertid tilbage med en masse
ubesvarede spørgsmål, og svarene kan hun kun finde i det

uhyggelige gamle forladte hus, hvor Stellas historie udspillede sig.

"Svovlbryllup" er en psykologisk spændingsroman, der fortæller om
ulykkelig kærlighed og et venskab mellem to vidt forskellige

kvinder.

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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