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Mord som sidste udvej Margery Allingham Hent PDF Mord som sidste udvej udkom første gang i 1948 og
blev således den 16. bog i Margery Allinghams berømte krimi-serie om detektiven Albert Campion. Bogen
udspiller sig i Apron Lane som er en lille del af London hvor tiden er gået i stå. Kriminaliteten udfolder sig
frit og uhindret i området i en grad så “Going up Apron” er kommet til at betyde, at man bevæger sig på kant
med loven. Den excentriske Palinode-familie har i årevis styret Apron og selv om deres formue er tabt fører
de sig stadig frem som lokale herremænd. Området er som en tidslomme og kunne minde om noget fra

Dickens, og havde det ikke lige været for det forhold, at Palinode-familien har arvet nogle aktier, som først
anses som værdiløse, kunne hele sceneriet betragtes som en morsom anakronisme. Men en bankmand sætter
en ondsindet plan i gang for at komme Palinode-familien til livs og få fingre i aktierne. Albert Campion må

træde til og rydde op i Apron Lane.
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