
Den mutte pige
Hent bøger PDF

Erle Stanley Gardner

Den mutte pige Erle Stanley Gardner Hent PDF Perry Mason har altid haft en sjælden evne til at rode sig ind i
højst ualmindelige sager, og "Den mutte pige" er ingen undtagelse. Den er simpelthen et festfyrværkeri af

begivenheder, som sættes i gang af et hunkønsvæsen med et udseende, som får selv Perry Mason til at snappe
efter vejret. Og det hele bliver ikke lettere af, at denne dame beder advokat Mason om hjælp. Hurtig hjælp

endda.

Frances Celane, som pigen hedder, siger rent ud, at hun har en million dollars i klemme!

Perry Mason accepterer modstræbende at hjælpe, selvom han allerede kan lugte ubehageligheder. I løbet af et
døgn ruller lavinen, og da der oven i købet sker et mord, ved Perry Mason, at den dejlige dame har sat gang i

et væld af problemer for ham.

Erle Stanley Gardner (1889-1970) amerikansk jurist og kriminalforfatter. Var en enormt produktiv forfatter –
skrev bl.a. omkring 80 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.
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