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Lægefruer Frank G. Slaughter Hent PDF De seks lægefruer har alt: Rigdom, store hjem, tjenestefolk, social
status og luksusbiler. Skulle der mangle noget, behøver de blot at pege.

Alligevel er ingen af dem lykkelige. De føler sig forsømte og til overs, og det giver udslag i alt lige fra
alkoholisme til seksuelle udskejelser.

Men da en af dem pludselig bliver myrdet, vendes der op og ned på deres tilværelse.

Romanen følger dramaet omkring de overlevende kvinder i de efterfølgende dage, hvor mistanke og
hemmeligheder presser sig på.

Frank G. Slaughter (1908-2001) var en amerikansk forfatter, hvis bøger er blevet solgt i mere end 60
millioner eksemplarer på verdensplan. Slaughter var kendt for at bruge sit eget erhverv (medicin) som

inspiration til meget af indholdet i sine romaner. Han fik sin litterære debut med romanen "That None Should
Die" i 1941 (oversat til dansk i 1942 under titlen "Ingen må dø"), og skrev efterfølgende mere end 50 bøger,
både skøn- og faglitteratur. Flere af hans værker blev efterfølgende filmatiseret; heriblandt "Sangaree" og

"Doctor‘s Wives". Slaughter skrev fem bøger under pseudonymet C.V. Terry.
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