
Rosenkransmordene
Hent bøger PDF

William X Kienzle
Rosenkransmordene William X Kienzle Hent PDF Mordene begyndte askeonsdag. Det første lignede et

medlidenhedsdrab, men efter en række mord på nonner og præster fra Den katolske Kirke opstår der nærmest
panik i politiets drabsafdeling i Detroit. Fader Koesler kender det katolske miljø indefra og kan derfor hjælpe
politiet med en del af opklaringsarbejdet. Men da han via sit job opnår ny viden, som han på grund af sit

tavshedsløfte ikke kan indvie nogen i, bliver sagen langt mere kompliceret. William X. Kienzle (1928-2001)
var en amerikansk forfatter. Han er særligt kendt for sine spændingsbøger om Robert Koesler, hvoraf blandt
andet "Rosenkransmordene" (1980) blev filmatiseret. Han arbejdede som præst indtil 1974, hvor han blev
chefredaktør for MPLS Magazine og påbegyndte sin forfattergerning. William X. Kienzle skrev i alt 24

spændingsromaner med den katolske præst Robert Koesler fra Detroit i hovedrollen. Heraf er tre oversat til
dansk.
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