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Et skrig i natten Mary Higgins Clark Hent PDF Forlaget skriver: Jenny er fraskilt og bor nu alene med sine to
døtre. Hun arbejder på et kendt kunstgalleri på Manhattan, og her møder hun kunstneren Erich Krueger, hvis
værker bliver udstillet på galleriet. Hun falder omgående for den flotte mands charme og tror, hun har fundet
lykken, da han efter kort tid frier til hende. Han bor i vidunderlige omgivelser på landet i Minnesota. Men da
Jenny og Erich bliver gift og flytter sammen på Erichs landsted, går det op for Jenny, at ikke alt er, som det
bør være. Hvorfor forsøger Erich at holde hende isoleret fra folkene på gården? Hvorfor må hun ikke ændre

på husets indretning? Jenny indser, at Erich skjuler noget bag sin ydre charme og sit tilsyneladende
hensynsfulde væsen, og snart udvikler hendes liv sig til et mareridt.

Mary Higgins Clark (f. 1927) er en amerikansk forfatter til over et halvt hundrede romaner. Hun er primært
kendt for sine spændingsromaner, hvoraf langt de fleste har tilbragt befundet sig på bestsellerlister rundt

omkring i verden. Clark begyndte allerede at skrive i en tidlig alder og udgav blandt andet noveller og andre
skriveopgaver for at bidrage til husholdningen. Hendes debut, "Aspire to Heavens", solgte ikke særligt godt,
og det var blandt andet denne oplevelse, der fik Mary Higgins Clark til at slå ind på den genre, som hun siden
er blevet verdensberømt for: spændingsromanen. Mary Higgins Clark er en af de mest populære amerikanske
forfattere. Hun har skrevet over 30 romaner, som alle har toppet bestsellerlisterne og er oversat til alverdens
sprog. Hendes succes er ubestridelig, og det er ikke uden grund, at hun bliver kaldt spændingens dronning.
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Hun arbejder på et kendt kunstgalleri på Manhattan, og her møder
hun kunstneren Erich Krueger, hvis værker bliver udstillet på

galleriet. Hun falder omgående for den flotte mands charme og tror,
hun har fundet lykken, da han efter kort tid frier til hende. Han bor i
vidunderlige omgivelser på landet i Minnesota. Men da Jenny og

Erich bliver gift og flytter sammen på Erichs landsted, går det op for
Jenny, at ikke alt er, som det bør være. Hvorfor forsøger Erich at
holde hende isoleret fra folkene på gården? Hvorfor må hun ikke

ændre på husets indretning? Jenny indser, at Erich skjuler noget bag
sin ydre charme og sit tilsyneladende hensynsfulde væsen, og snart

udvikler hendes liv sig til et mareridt.

Mary Higgins Clark (f. 1927) er en amerikansk forfatter til over et
halvt hundrede romaner. Hun er primært kendt for sine

spændingsromaner, hvoraf langt de fleste har tilbragt befundet sig på
bestsellerlister rundt omkring i verden. Clark begyndte allerede at
skrive i en tidlig alder og udgav blandt andet noveller og andre
skriveopgaver for at bidrage til husholdningen. Hendes debut,

"Aspire to Heavens", solgte ikke særligt godt, og det var blandt andet
denne oplevelse, der fik Mary Higgins Clark til at slå ind på den

genre, som hun siden er blevet verdensberømt for:
spændingsromanen. Mary Higgins Clark er en af de mest populære
amerikanske forfattere. Hun har skrevet over 30 romaner, som alle
har toppet bestsellerlisterne og er oversat til alverdens sprog. Hendes



succes er ubestridelig, og det er ikke uden grund, at hun bliver kaldt
spændingens dronning.
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