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Rottweileren Ruth Rendell Hent PDF En morder med tilnavnet Rottweileren hærger i London. Rottweileren

kvæler sine ofre og plejer gerne at tage en lille ting fra dem. Inez Ferry ejer en antikvitetsforretning i
nærheden af Rottweilerens seneste gerningssted. Hun lejer også de øverste etager i sit store hus ud for at få
det hele til at løbe rundt. Den temmelig brogede flok af lejere har deres daglige gang i butikken, og da en
genstand fra ét af mordofrene pludselig dukker op her, står det klart, at morderen måske skal findes blandt

husets beboere … 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, hvor
krimigenren blev fravalgt.
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