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Kvinden i søen Raymond Chandler Hent PDF Parfumefabrikanten Derace Kingsley engagerer

privatdetektiven Philip Marlowe til at finde sin forsvundne hustru, Crystal, som formodes at være stukket af
med sin elsker. Opgaven er tilsyneladende ligetil, men Marlowe løber ind i utallige blindgyder og finder hele
tre lig, heriblandt elskerens. Indicierne taler for, at Crystal er morderen. Men et af ligene – en kvinde, fundet i

en bjergsø, opsvulmet og ukendelig efter en måneds ophold i vand – bliver identificeret til at være den
forsvundne Crystal. Nu genudgives Raymond Chandlers berømte noir-krimier om Philip Marlowe; den
hårdkogte privatdetektiv, der gør tingene på sin helt egen måde og ikke skyr nogen midler i sin jagt på

forbryderne i det mørke og altid regnfulde 1930’ernes Los Angeles. Mord, pengeafpresning, kidnapninger,
lyssky forretninger, snuskede hoteller og røgfyldte barer præsenteret i bedste noir-stil. Den lettere fordrukne
detektiv, Marlowe, der altid synes at have en cigaret og en rap replik i kæften, opererer blandt dekadente
rigmænd, korrupte politifolk og dragende femme fatales og i undergrunden blandt pimps, småsvindlere,

håndlangere og andre suspekte typer.
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