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Et væld af beviser Dorothy L. Sayers Hent PDF Da man finder et lig i hertugen af Denvers vinterhave, må
lord Peter Wimsey med hast rejse til sin brors landejendom i en lille landsby i Yorkshire i et forsøg på at

frikende ham for en mordanklage.
Men uret tikker, og den dag nærmer sig, hvor hertugen skal dømmes af adelige ligemænd i House of Lords. I
et kapløb med tiden må lord Peter, hans tjener Bunter og inspektør Parker fra Scotland Yard nu bevæge sig
gennem både det mudrede engelske landskab og den engelske overklasses hemmeligheder. Gradvist får de

indblik i en historie om rigdom, ære og ulykkelig kærlighed.

Et væld af beviser er den anden bog i Dorothy L. Sayers’ serie om gentlemandetektiven lord Peter Wimsey.
Den udkom første gang i 1926 og foreligger nu i en moderniseret dansk oversættelse.

Dorothy L. Sayers (1893 – 1957) skrev både krimier, digte, skuespil og essays. Hendes serie om detektiven
lord Peter Wimsey nyder status som intelligent krimiklassiker og hovedværk inden for den engelske gren af
detektivhistorien, der går under navnet The Golden Age of Detective Fiction, som blomstrede fra 1920’erne

og frem.
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