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Døren med de syv låse Edgar Wallace Hent PDF Døren med de syv låse gemmer på en hemmelighed, som
mestertyven Lew Pheeney er fuldt opsat på at afsløre. Da det kommer til stykket, viser det sig imidlertid, at
selv den garvede, snedige tyv bliver så bange for dørens uhyggelige vogter, at han må flygte i rædsel. Kort
efter bliver han fundet dræbt, og politiet er overbeviste, om at hans mord hænger sammen med den gådefulde

dør med de syv låse …

Den engelske forfatter Edgar Wallace (1875-1932) levede et dramatisk og omflakkende liv. Som soldat i
Boerkrigen blev Edgar Wallace ved et tilfælde korrespondent for Reuters og Daily Mail og begyndte samtidig

at skrive digte og noveller. Edgar Wallaces første bestseller var en føljeton om de overgreb, han selv
bevidnede, den belgiske kong Leopold lod gennemføre over for de indfødte i Congo. Siden er det blevet til
dusinvis af udgivelser, der har gjort Edgar Wallaces navn til synonym med spændende romaner, der gemmer

på langt mere, end man forventer af den klassiske føljeton.
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