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Cherry Ames på vingerne Helen Wells Hent PDF Cherry Ames er kommet til London, hvor hun skal
gennemføre et seks ugers kursus, så hun kan blive sygeplejerske på en af de flyvende ambulancer, som

kommer tilskadekomne amerikanske soldater til undsætning i verdens brandpunkter. I London møder Cherry
Ames sin barndomsmentor, dr. Joe Fortune, der beder hende om hjælp. Han er blevet kontaktet af en

bedstemor, der efter sin datters død passer på hendes børn sammen med børnenes far. Men bedstemoren
synes, der er noget mærkeligt ved svigersønnens opførsel, og dr. Joe Fortune beder Cherry Ames

undersøgende sagen så diskret som muligt. Det bliver en usædvanligt spændende opgave for den unge
sygeplejerske, der præsterer at opklare et usædvanligt mysterium. Den amerikanske forfatter Helen Wells
(1910-1986) er bedst kendt som skaberen af Cherry Ames-bøgerne, som handler om en ung amerikansk

sygeplejerskes spændende oplevelser først som sygeplejeelev og senere som sygeplejerske over hele verden.
Helen Wells står også bag de første fire bøger om Vicki Barr. Lindhardt og Ringhof genudgiver den

anmelderroste og af krimifans højtskattede serie om privatdetektiven V.I. Warshawski, bedre kendt som Vic.
Serien foregår i 80'erne og 90'ernes Chicago, hvor Vic gang på gang vikles ind i gådefulde mysterier. Der kan
trækkes paralleller til Raymond Chandlers Philip Marlowe-karakter, men for fans af femikrimi-genren må

serien om V.I. Warshawski siges at være moderskibet!

 

Cherry Ames er kommet til London, hvor hun skal gennemføre et
seks ugers kursus, så hun kan blive sygeplejerske på en af de

flyvende ambulancer, som kommer tilskadekomne amerikanske
soldater til undsætning i verdens brandpunkter. I London møder

Cherry Ames sin barndomsmentor, dr. Joe Fortune, der beder hende
om hjælp. Han er blevet kontaktet af en bedstemor, der efter sin
datters død passer på hendes børn sammen med børnenes far. Men
bedstemoren synes, der er noget mærkeligt ved svigersønnens

opførsel, og dr. Joe Fortune beder Cherry Ames undersøgende sagen
så diskret som muligt. Det bliver en usædvanligt spændende opgave
for den unge sygeplejerske, der præsterer at opklare et usædvanligt
mysterium. Den amerikanske forfatter Helen Wells (1910-1986) er
bedst kendt som skaberen af Cherry Ames-bøgerne, som handler om



en ung amerikansk sygeplejerskes spændende oplevelser først som
sygeplejeelev og senere som sygeplejerske over hele verden. Helen
Wells står også bag de første fire bøger om Vicki Barr. Lindhardt og
Ringhof genudgiver den anmelderroste og af krimifans højtskattede
serie om privatdetektiven V.I. Warshawski, bedre kendt som Vic.

Serien foregår i 80'erne og 90'ernes Chicago, hvor Vic gang på gang
vikles ind i gådefulde mysterier. Der kan trækkes paralleller til
Raymond Chandlers Philip Marlowe-karakter, men for fans af
femikrimi-genren må serien om V.I. Warshawski siges at være

moderskibet!
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