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Pelshuen Mogens Linck Hent PDF En fantastisk mordhistorie fra Københavns indre by! En pelshandler i

Store Kongensgade findes myrdet, og det er hverken muligt at finde frem til et motiv eller en morder. Men på
særeste vis drages bogens fortæller ind i en kreds af mennesker, som har et eller andet med mordet at gøre.

Han forelsker sig blindt i den bedårende Lena og bliver ven med hendes bror Jørgen, som kendte den dræbte.
Bogen vrimler med træfsikre portrætter og dens stigende spænding gør den til en klassiker indenfor

krimigenren. Mogens Linck (1912-1988) var en dansk journalist og forfatter, som skrev inden for mange
forskellige genrer. I løbet af sit forfatterskab nåede Linck blandt andet at skrive både skuespil, hørespil og
romaner. Mogens Linck fik sin litterære debut med den psykologiske kriminalroman "Pelshuen" i 1934.

Linck siges at være en af de første danske forfattere til at introducere den psykologiske krimi til det danske
marked, og han blev af pressen blandt andet kaldt "en dansk Dostojevskij".
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