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I frisk erindring Mary Higgins Clark Hent PDF Leila, en feteret skuespiller, er styrtet ned fra terrassen i sin
taglejlighed på Manhatten. Hendes søster, Elizabeth, er knuget af sorg over sin søsters død, og hun er

overbevist om, at Leila blev myrdet.

Elizabeth vil afsløre sandheden om Leilas død, men opgaven er for farlig, og nogen vil gøre alt for, at
sandheden ikke kommer frem. Snart er Elizabeth selv forfulgt, og der er noget hun skal have bevist, mens hun

endnu har det i frisk erindring ...

Mary Higgins Clark (f. 1927) er en amerikansk forfatter til over et halvt hundrede romaner. Hun er primært
kendt for sine spændingsromaner, hvoraf langt de fleste har tilbragt befundet sig på bestsellerlister rundt

omkring i verden. Clark begyndte allerede at skrive i en tidlig alder og udgav blandt andet noveller og andre
skriveopgaver for at bidrage til husholdningen. Hendes debut, "Aspire to Heavens", solgte ikke særligt godt,
og det var blandt andet denne oplevelse, der fik Mary Higgins Clark til at slå ind på den genre, som hun siden

er blevet verdensberømt for: spændingsromanen.
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