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Bruden, der løb bort Ross Macdonald Hent PDF Californiadetektiven Lew Archer har fået til opgave at finde
Alex Kincaids kone Dolly, som forsvandt fra deres hotel bare få timer efter brylluppet. Og noget tyder på, at
den forsvundne brud har mord på samvittigheden. Lew Archer forstår snart, at det hele ikke er så enkelt. Men
hvorfor vil ingen sige sandheden? Er de bange? For hvem? Lew Archer må gå forsigtigt frem. En uoverlagt
bemærkning, en hentydning – og en bestialsk morder vil være parat til at slå til endnu engang. Kenneth

Millar (1915-1983) var en amerikansk-canadisk forfatter, der skrev mange af sine værker under pseudonymer,
hvoraf Ross Macdonald var et af dem. Han var særligt kendt for sine hårdkogte kriminalromaner, som udover

forbrydelser og "whodunit"-elementet, indeholdt en psykologisk indsigt i karaktererne, som var ny for
genren. Millars værker regnes som nogle af de bedste amerikanske krimier.
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