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Adam og Eva igen og igen Ruth Rendell Hent PDF Mintys kæreste Jock Lewis er omkommet i en togulykke.
Det har hun i hvert fald modtaget et brev om fra jernbaneselskabet Great Western, men politiet har hun ikke

hørt noget fra.

Zillas mand Jerry Leach befandt sig på det samme tog, men Zilla tvivler kraftigt på at historien om hans død
kan være sand.

Fiona elsker Jeff Leigh, som dukkede op lige inden den forfærdelige ulykke i august. Også selvom han
konstant låner penge af hende og ikke lader sig indfange.

Kvinderne i Ruth Rendells kriminalroman "Adam og Eva igen og igen" kender ikke hinanden, men de har
alle haft et forhold til en mørkhåret mand, der efter nogen tid er forsvundet igen …

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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