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Scotland Yards første kvindelige detektiv, lady Molly, som formår at bruge sin kvindelige intuition frem for
kold logik i sine efterforskninger. I den forstand adskiller hun sig fra Sherlock Holmes, men hun har til
gengæld sin egen pendant til dr. Watson til at fortælle om hendes eventyr. I første bind om lady Mollys
bedrifter er den store kunstskat de frewinske miniaturer blevet stjålet. Selvom mange ikke billiger lady

Mollys fremgangsmåde, bliver hun alligevel sat på sagen. Det viser sig dog, at hr. Frewin ikke har fortalt hele
sandheden, og for at lady Molly skal kunne opklare sagen, må den stolte herre fortælle afsløre sine

hemmeligheder. Emmuska Orczy var en ungarsk-britisk forfatterinde og kunstner, bedst husket for bogen ‘I
den røde Pimpernels tegn‘ fra 1905. Hun blev født i Tarnaörs, Ungarn, som datter af baronen Felix Orczy og

hans kone Emma. Faderen var komponist og venner med folk som Wagner, Liszt og Gounod. Familien
flyttede fra Budapest til Bruxelles, og sidenhen til London, og derfor lærte Emmuska Orczy at tale engelsk
som 15-årig. Hun blev uddannet på kunstskoler og startede senere hen en illustrationsvirksomhed med sin

mand, Montague Barstow.

 

Baronesse Orczy har skabt Scotland Yards første kvindelige detektiv,
lady Molly, som formår at bruge sin kvindelige intuition frem for

kold logik i sine efterforskninger. I den forstand adskiller hun sig fra
Sherlock Holmes, men hun har til gengæld sin egen pendant til dr.
Watson til at fortælle om hendes eventyr. I første bind om lady
Mollys bedrifter er den store kunstskat de frewinske miniaturer

blevet stjålet. Selvom mange ikke billiger lady Mollys
fremgangsmåde, bliver hun alligevel sat på sagen. Det viser sig dog,
at hr. Frewin ikke har fortalt hele sandheden, og for at lady Molly
skal kunne opklare sagen, må den stolte herre fortælle afsløre sine

hemmeligheder. Emmuska Orczy var en ungarsk-britisk forfatterinde
og kunstner, bedst husket for bogen ‘I den røde Pimpernels tegn‘ fra
1905. Hun blev født i Tarnaörs, Ungarn, som datter af baronen Felix
Orczy og hans kone Emma. Faderen var komponist og venner med



folk som Wagner, Liszt og Gounod. Familien flyttede fra Budapest
til Bruxelles, og sidenhen til London, og derfor lærte Emmuska

Orczy at tale engelsk som 15-årig. Hun blev uddannet på kunstskoler
og startede senere hen en illustrationsvirksomhed med sin mand,

Montague Barstow.
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