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Den døde i sneen Richard Martin Stern Hent PDF Et mystisk mord sætter gang i begivenhederne i
spændingsromanen "Den døde i sneen". Johnny Ortiz bliver sat på sagen, og han kan med det samme se, at
der er noget, som ikke helt stemmer. Så finder et nyt mord sted, og Ortiz begynder langsomt at kunne lægge

brikkerne sammen – men det er en kamp mod tiden, hvis han skal kunne se det fulde billede, før
begivenhederne eskalerer.

Richard Martin Stern (1915-2001) var en amerikansk forfatter, der indledte sin forfatterkarriere med at skrive
spændingsbøger om privatdetektiver, og netop spændings- og mysteriegenren var den, som han blev særligt

kendt for. Sterns mest berømte værk var hans roman fra 1973, "The Tower". Bogen var inspireret af
konstruktionen af World Trade Center og var året efter en af inspirationskilderne til filmen "The Towering
Inferno" (dansk titel: "Det tårnhøje helvede"). Stern fik sin litterære debut i 1958 med romanen "The Bright

Road to Fear", som han også vandt en Edgar Award for i 1959.
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med det samme se, at der er noget, som ikke helt stemmer. Så finder
et nyt mord sted, og Ortiz begynder langsomt at kunne lægge

brikkerne sammen – men det er en kamp mod tiden, hvis han skal
kunne se det fulde billede, før begivenhederne eskalerer.

Richard Martin Stern (1915-2001) var en amerikansk forfatter, der
indledte sin forfatterkarriere med at skrive spændingsbøger om
privatdetektiver, og netop spændings- og mysteriegenren var den,
som han blev særligt kendt for. Sterns mest berømte værk var hans

roman fra 1973, "The Tower". Bogen var inspireret af
konstruktionen af World Trade Center og var året efter en af

inspirationskilderne til filmen "The Towering Inferno" (dansk titel:
"Det tårnhøje helvede"). Stern fik sin litterære debut i 1958 med
romanen "The Bright Road to Fear", som han også vandt en Edgar

Award for i 1959.
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