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Maisie Dobbs Jacqueline Winspear boken PDF För alla som älskar Agatha Christie och Alexander McCall
Smith kommer nu Jacqueline Winspears böcker om Maisie Dobbs. Handlingen utspelar sig på 1930-talet i

London och Maisie Dobbs är en ung, modig privatspanare som med sin intelligens och klokhet löser fall som
polisen går bet på.

Unga, modiga Maisie Dobbs har nyligen startat sin egna privatdetektivbyrå i London. Året är 1929 och
Maisie är på många sätt en ovanlig person. Hon är kvinna och privatspanare och hon började sin bana med att
arbeta som tjänsteflicka i ett aristokratiskt hem i London. Tack vare sin husmors försorg, som såg att flickan
hade läshuvud, fick hon studera i Cambridge och tog sedan tjänst som sjuksköterska under första världskriget.
Där träffade hon en läkare som blev hennes stora kärlek men han försvann under kriget. Detta gör att Maisie,
trots sin ungdom, besitter en visdom, erfarenhet och styrka som kommer väl till pass i hennes första fall. En
krigsveteran dör plötsligt efter att ha skrivit över alla sina tillgångar på ett hem för krigsskadade unga män.
Maisie kontaktas av mannens svåger som misstänker att hans hustru är otrogen och vill att Maisie ska skugga
kvinnan. Det visar sig att hon i själva verket varje dag reser med bussen till den plats där hennes bror ligger

begraven.
Jacqueline Winspear är född och uppvuxen i England men lever idag i Kalifornien med sin man. Hittills har

tre böcker om Maisie Dobbs utkommit och alla har legat på de amerikanska bästsäljarlistorna.
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