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Hagar Fergus Hume Hent PDF Sigøjnerpigen Hagar Stanley bliver efterstræbt af den grove og ubehagelige
Goliath, og flygter ind til London, hvor hun indlogerer sig hos sin onkel, pantelåneren Jacob Dix. Da han
nogen tid efter dør, arver hun butikken, og derefter følger ti fortællinger om de mærkværdige og til tider
kostbare genstande, Hagar får i pant. Da hun er en nysgerrig og intelligent pige, involverer hun sig i

genstandenes og deres ejeres historie. Hagar er blevet kaldt "sigøjnerdetektiven", men som oftest fungerer
hun mere som en slags katalysator for handlingen, og ikke som egentlig detektiv. På trods af dette, og selv om
nogle af plottene kan forekomme en moderne læser noget naive, indtager Hagar en særstilling i den engelske
kriminallitteratur ved at have en kvinde som hovedperson, og tilmed en kvinde af "anden etnisk herkomst",

som det hedder nu om stunder.
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