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Ringeren Edgar Wallace Hent PDF Henry Arthur Milton – også kendt som Ringeren – er en legende blandt
politiet og i Londons kriminelle underverden for sine hævnmord. Inspektør Wembury åndede derfor lettet op,

da han fik nyheden om, at Ringeren var død i Australien, ikke mindst fordi Ringerens lillesøster i
mellemtiden var blevet fundet druknet i Themsen. Da den legendariske morder imidlertid dukker op i London
i levende live, frygter Wembury, at byen vil blive badet i blod, så snart Ringeren finder frem til sin søsters
morder. Den engelske forfatter Edgar Wallace (1875-1932) levede et dramatisk og omflakkende liv. Som

soldat i Boerkrigen blev Edgar Wallace ved et tilfælde korrespondent for Reuters og Daily Mail og begyndte
samtidig at skrive digte og noveller. Edgar Wallaces første bestseller var en føljeton om de overgreb, han selv
bevidnede, den belgiske kong Leopold lod gennemføre over for de indfødte i Congo. Siden er det blevet til
dusinvis af udgivelser, der har gjort Edgar Wallaces navn til synonym med spændende romaner, der gemmer

på langt mere, end man forventer af den klassiske føljeton.
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