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Mordet ved de tre ege Edgar Wallace Hent PDF Brødrene Lexington og Socrates Smith er eksperter i at
analysere fingeraftryk og blodpletter. Da de en aften er på besøg hos Peter Mandle og hans steddatter, får de
øje på et lys, der blinker en morsekode: "Kom til de tre ege". De ser en uhyggelig skikkelse fare over plænen,

og næste morgen finder de et lig bundet til en egegren med et lilla mærke ved skudhullet …

Brødrene går i gang med at efterforske det besynderlige mord. Én ting er de overbeviste om – det hele hænger
sammen med den mystiske besked og den skikkelse, de så den aften.

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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