
Forsinket mord
Hent bøger PDF

Erle Stanley Gardner

Forsinket mord Erle Stanley Gardner Hent PDF En ung kvinde henvender sig til Perry Mason for at bede ham
finde hendes søster, som er forsvundet. Men hvad er det, denne kvinde i virkeligheden vil opnå?

En mand er blevet skudt og dræbt om bord på en båd – men hvis han var død, hvordan sejlede han så båden
væk derfra? Og gjorde han det ikke, hvem gjorde så?

Gåderne er mange, og forsvarsadvokaten Perry Mason er i sit es.

Erle Stanley Gardner (1889-1970) amerikansk jurist og krimiforfatter. Han var enormt produktiv – skrev bl.a.
omkring firs romaner om forsvarsadvokaten Perry Mason og hans effektive sekretær Della Street. Gardner

blev født i Massachusetts, men boede det meste af sit liv i Californien.
Hans romaner og noveller om Perry Mason fik et omfattende publikum og gav stof til film, tv-serier og

radiospil. Denne roman blev udgivet posthumt, tre år efter Gardners død.

 

En ung kvinde henvender sig til Perry Mason for at bede ham finde
hendes søster, som er forsvundet. Men hvad er det, denne kvinde i

virkeligheden vil opnå?
En mand er blevet skudt og dræbt om bord på en båd – men hvis han
var død, hvordan sejlede han så båden væk derfra? Og gjorde han det

ikke, hvem gjorde så?
Gåderne er mange, og forsvarsadvokaten Perry Mason er i sit es.

Erle Stanley Gardner (1889-1970) amerikansk jurist og
krimiforfatter. Han var enormt produktiv – skrev bl.a. omkring firs
romaner om forsvarsadvokaten Perry Mason og hans effektive

sekretær Della Street. Gardner blev født i Massachusetts, men boede
det meste af sit liv i Californien.

Hans romaner og noveller om Perry Mason fik et omfattende
publikum og gav stof til film, tv-serier og radiospil. Denne roman

blev udgivet posthumt, tre år efter Gardners død.
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