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Miss Penhows blødende hjerte Andrew Taylor Hent PDF I London i 1934 vækker det en vis opsigt, at den

unge Lady Langstone forlader sin ægtemand og sit aristokratiske overklasseliv fra den ene dag til den anden.
Lydia Langstone mister med et slag alle sine privilegier og har nu kun sin far at ty til, den forsumpede kaptajn
Ingleby-Lewis, der bor på Bleeding Heart Square nr. 7. Hvad Lydia ikke ved, da hun flytter ind i hos sin far i
den skumle London-bydel, er, hvilke grusomme hemmeligheder huset gemmer på. Hvad skete der med dets
tidligere ejer, miss Penhow, der forsvandt sporløst for fire år siden. Hvem er den mand i det lurvede jakkesæt,
der holder øje med huset dag og nat? Og hvorfor ankommer der blodige pakker med halvrådne svinehjerter i
adresseret til Joseph Serridge - den sidste, der så miss Penhow i live? "Beskrivelsen af 30'ernes mørke, tågede

og politisk usikre London gør 'Miss Penhows blødende hjerte' til en rig læseoplevelse." Politiken "Den
fritstående kollektivroman 'Miss Penhows blødende hjerte' sætter en eftertrykkelig streg under Taylors
originalitet. (...) viser Taylor som antydningens mester. Han lader os ane konturer, skjult bag myriader af
løgne, halve sandheder og fortielser. Når det gælder kvindelist og intuition, er Andrew Taylor stadig den

bedste femikrimi-forfatter i miles omkreds." Mogens Rude, Jyske Vestkysten "Klassisk engelsk
kriminalroman i moderne indpakning om en stærk kvinde i en brutal verden. Andrew Taylors nyeste krimi
skildrer en Dickens underverden i 1930' ernes klassedelte England" Helsingør Dagblad "Andrew Taylor har
valgt London hvor et crime of passion er blevet begået. Han giver et intenst billede af livet i 1930’ernes

storby, hvor tingene ikke helt er som de ser ud til: Charles Dickens-ånden har været henover Bleeding Heart
Square. Taylor er en fremragende story-teller. Han kan den ædle metier at fastholde læseren med sit plot og

sin pen hvorved han giver en medrivende skildring af sædernes forfald og menneskers udnyttelse af
hinanden." Helle Regitze Boesen, Litteratursiden
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