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Porten til Helvede William H. Hodgson Hent PDF Thomas Carnacki er detektiv med det overnaturlige som
speciale. Når han har afsluttet en sag, inviterer han fire venner til middag - bl. a. forfatteren - og fortæller sine

oplevelser. I denne samling får du samtlige de ni originale historier om den okkulte detektiv.

· Den flyvende død I et familiekapel findes en forhekset kniv, der tilsyneladende myrder af egen
tilskyndelse

· Porten til Helvede Det grå værelse var engang skuepladsen for et mord, og er nu arnested for en
poltergeist. Carnacki undersøger sagen, men fænomenet viser sig at være langt stærkere end han

først antog.

· Blodregnen Et øde, irsk herresæde er hjemsøgt - der drypper blod fra loftet, og flere mennesker er
fundet døde.

· Dian Tiansay's sang Da der lyder en uhyggelig, vedvarende fløjten fra et nylig renoveret
værelse, tilkaldes Carnacki for at undersøge sagen.

· Huset ved kirkegården Carnacki undersøger et spøgeri i sin moders hus

· Spøgelseshesten Ifølge en familietradition vil den førstefødte datter blive hjemsøgt af en
spøgelseshest, når en bejler indfinder sig.

· Det hjemsøgte skib Carnacki tager på en sørejse for sit helbreds skyld - naturligvis på et fartøj,
der har ry for at være hjemsøgt. Kaptajnen kan dog ikke forklare fænomenerne nærmere -

Carnacki vil få at se ...

· Ornen Det koster ham næsten livet, da Carnacki står overfor sin mest magtfulde fjende - en
gigantisk orne fra underverdenen.

· Fundet I den eneste ikke-okkulte Carnacki-fortælling undersøger han, hvordan der kan findes to
eksemplarer af en bog, der angiveligt kun er trykt i ét. 
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samtlige de ni originale historier om den okkulte detektiv.

· Den flyvende død I et familiekapel findes en forhekset kniv,
der tilsyneladende myrder af egen tilskyndelse

· Porten til Helvede Det grå værelse var engang skuepladsen
for et mord, og er nu arnested for en poltergeist. Carnacki



undersøger sagen, men fænomenet viser sig at være langt
stærkere end han først antog.

· Blodregnen Et øde, irsk herresæde er hjemsøgt - der drypper
blod fra loftet, og flere mennesker er fundet døde.

· Dian Tiansay's sang Da der lyder en uhyggelig, vedvarende
fløjten fra et nylig renoveret værelse, tilkaldes Carnacki for at

undersøge sagen.

· Huset ved kirkegården Carnacki undersøger et spøgeri i sin
moders hus

· Spøgelseshesten Ifølge en familietradition vil den førstefødte
datter blive hjemsøgt af en spøgelseshest, når en bejler

indfinder sig.

· Det hjemsøgte skib Carnacki tager på en sørejse for sit
helbreds skyld - naturligvis på et fartøj, der har ry for at være
hjemsøgt. Kaptajnen kan dog ikke forklare fænomenerne

nærmere - Carnacki vil få at se ...

· Ornen Det koster ham næsten livet, da Carnacki står overfor
sin mest magtfulde fjende - en gigantisk orne fra

underverdenen.

· Fundet I den eneste ikke-okkulte Carnacki-fortælling
undersøger han, hvordan der kan findes to eksemplarer af en

bog, der angiveligt kun er trykt i ét. 
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