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Mrs. Westaway er død Ruth Ware Hent PDF Den unge Hal Westaway modtager et brev om, at hun har arvet

en gigantisk formue fra sin bedstemor. Der er bare ét problem. Hals bedstemor har været død i 20 år.
Der er tydeligvis sket en fejl, men hvis nogen har brug for pengene, er det Hal. Hun er temmelig alene i

verden, dybt forgældet og hutler sig igennem livet ved at læse tarotkort for folk.
Klædt i sort møder hun op til begravelsen på familien Westaways gamle gods, hvor alle arvinger er samlet.
Nu er der ingen vej tilbage. Men Hal er ikke den eneste, der bluffer og spiller skuespil. Familien Westaway

gemmer på mange hemmeligheder – og de er parat til at slå ihjel for dem.
Ruth Ware har skrevet en overbevisende thriller om mord og familiemysterier.

”En klassiker går aldrig af mode. Tænk bare på en dry martinis blærede enkelhed, Edisons glødepære og
Meghan Markles brudekjole. Og tilføj så Ruth Wares nye thriller, MRS. WESTAWAY ER DØD, til listen. En

perfekt orkestreret thriller.”
Washington Post
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