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Kun tåber dør om fredagen A.a. Fair Hent PDF Det var som at tage et brevkursus for detektiver, sagde Donald
Lam siden til sin kompagnon Bertha Cool, et kursus i seks lektioner…

De fem var ligetil, kun den sjette bød på vanskeligheder!

1. Opkræv $250 i forskud hos en smuk brunette, der gerne ser, at en vis mand i hendes vennekreds forbliver i
live…

2. Giv den pågældende mands kone en virkelig god grund til, at han stadig bør forblive blandt de levendes
tal…

3. Da det uundgåelige alligevel sker, da at holde konens tandlæge under observation og samtidig gøre
stormkur til hans rødhårede klinikdame…

4. Bortfør den rødhårede og gem hendes på et sikkert sted, mens hendes indkøb af giftstoffer undersøges…

5. Læg ikke vægt på, hvad politiet mener om det hele, men sørg hellere for at finde en udvej for –

6. – at klare sig fri for en mordanklage på den person, man oprindeligt var sat til at beskytte…

A.A. Fair er pseudonym for den amerikanske jurist og krimiforfatter Erle Stanley Gardner (1889-1970). Erle
Stanley Gardner var en enormt produktiv forfatter og skrev bl.a. omkring 80 romaner om forsvarsadvokaten
Perry Mason og hans effektive sekretær Della Street. Erle Stanley 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.

 

Det var som at tage et brevkursus for detektiver, sagde Donald Lam
siden til sin kompagnon Bertha Cool, et kursus i seks lektioner…

De fem var ligetil, kun den sjette bød på vanskeligheder!

1. Opkræv $250 i forskud hos en smuk brunette, der gerne ser, at en
vis mand i hendes vennekreds forbliver i live…

2. Giv den pågældende mands kone en virkelig god grund til, at han
stadig bør forblive blandt de levendes tal…

3. Da det uundgåelige alligevel sker, da at holde konens tandlæge
under observation og samtidig gøre stormkur til hans rødhårede

klinikdame…

4. Bortfør den rødhårede og gem hendes på et sikkert sted, mens
hendes indkøb af giftstoffer undersøges…



5. Læg ikke vægt på, hvad politiet mener om det hele, men sørg
hellere for at finde en udvej for –

6. – at klare sig fri for en mordanklage på den person, man
oprindeligt var sat til at beskytte…

A.A. Fair er pseudonym for den amerikanske jurist og krimiforfatter
Erle Stanley Gardner (1889-1970). Erle Stanley Gardner var en
enormt produktiv forfatter og skrev bl.a. omkring 80 romaner om
forsvarsadvokaten Perry Mason og hans effektive sekretær Della
Street. Erle Stanley 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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