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Lokkemaden Erle Stanley Gardner Hent PDF Lokkemaden er den ene halvdel af en titusinddollarseddel, og
det er Perry Mason, der skal bide på krogen! En smuk, men ukendt kvinde har udtænkt denne lokkemad.
Mason falder for hendes trick en blæsende, regnfuld martsnat. Næste morgen er han blevet indblandet i en
alvorlig sag om ulovlige finanstransaktioner, pengeafpresning og mord. Og hans klient er den ukendte

kvinde. Den kendte finansmand Tidings er fundet myrdet, og politiet opdager en forbindelse mellem offeret
og Masons klient. Hvad gør en god forsvarsadvokat? Han beskytter sin klients interesser – også selv om han
ikke kender hendes navn. Og så er der jo problemet med den manglende halvdel af pengesedlen … Pludselig
tager sagen en overraskende drejning. 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.

 

Lokkemaden er den ene halvdel af en titusinddollarseddel, og det er
Perry Mason, der skal bide på krogen! En smuk, men ukendt kvinde
har udtænkt denne lokkemad. Mason falder for hendes trick en

blæsende, regnfuld martsnat. Næste morgen er han blevet indblandet
i en alvorlig sag om ulovlige finanstransaktioner, pengeafpresning og
mord. Og hans klient er den ukendte kvinde. Den kendte finansmand
Tidings er fundet myrdet, og politiet opdager en forbindelse mellem
offeret og Masons klient. Hvad gør en god forsvarsadvokat? Han
beskytter sin klients interesser – også selv om han ikke kender

hendes navn. Og så er der jo problemet med den manglende halvdel
af pengesedlen … Pludselig tager sagen en overraskende drejning.

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.
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