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Øjenvidne Mary Higgins Clark Hent PDF Efter en bilulykke bliver Katie DeMaio indlagt på Westlake
Hospital. Midt om natten står hun op og går hen til vinduet for at trække frisk luft. Her ser hun en kendt

fødselslæge lægge liget af en kvinde ned i bagagerummet på sin bil.

Har hun virkelig set rigtigt? Manden ved bilen har set hende i vinduet, og netop han bliver hendes læge på
hospitalet.

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.

 

Efter en bilulykke bliver Katie DeMaio indlagt på Westlake Hospital.
Midt om natten står hun op og går hen til vinduet for at trække frisk
luft. Her ser hun en kendt fødselslæge lægge liget af en kvinde ned i

bagagerummet på sin bil.

Har hun virkelig set rigtigt? Manden ved bilen har set hende i
vinduet, og netop han bliver hendes læge på hospitalet.

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.
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