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Privatdetektiven og flere kriminalnoveller Palle Adam Vilhelm Rosenkrantz Hent PDF "Privatdetektiven og
flere kriminalnoveller" indeholder otte noveller, hvoraf de to er med Rosenkrantz' mest kendte detektiv, Ejgil

Holst. Derudover endnu et par detektivfortællinger, en række forbryderfortællinger og en enkelt
spøgelseshistorie. I "En god nyhed" bliver Holst sendt til provinsen for at assistere en borgmester med

opklaringen af et røverisk mord. Her får Holst rig lejlighed til at optræde som en dansk Sherlock Holmes og
demonstrere sine deduktive evner. Palle Rosenkrantz, (1867-1941), startede sin forfattergerning efter en

konkurs i 1898, hvor han opgav sin juridiske karriere til fordel for en tilværelse som erhvervsforfatter. Hans
forfatterskab hører til samtidens allermest omfangsrige og spænder fra roman og drama til debat- og

personhistoriske værker. Rosenkrantz slog dog især igennem som dansk pioner inden for krimigenren og
udgav i alt godt et dusin romaner og tre novellesamlinger i genren. Siden 1987 har Det Danske

Kriminalakademi årligt uddelt en "Palle Rosenkrantz-pris" til indstillede kandidater.
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