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Den nysgerrige brud Erle Stanley Gardner Hent PDF Gregory Moxley er en vaskeægte ægteskabssvindler.
Igen og igen gifter han sig med intetanende kvinder, stjæler alt, hvad de ejer – og forsvinder så, blot for at

dukke op et andet sted under et nyt falsk navn, når han har udset sig endnu et offer.
Men pludselig findes Moxley myrdet … Den smukke Rhoda er blot en af mange kvinder, han har bedraget,

men det er hende, der bliver anklaget for mordet.
Hun opsøger Perry Mason og bedyrer over for ham, at hun er uskyldig i anklagerne. Mason tror hende og

indvilliger i at føre hendes sag.
Men der venter Mason en overraskelse: I retssalen opdager han, at selv med truslen om den elektriske stol

hængende over hovedet, er det umuligt for hans klient at tale sandt!

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.

 

Gregory Moxley er en vaskeægte ægteskabssvindler. Igen og igen
gifter han sig med intetanende kvinder, stjæler alt, hvad de ejer – og
forsvinder så, blot for at dukke op et andet sted under et nyt falsk

navn, når han har udset sig endnu et offer.
Men pludselig findes Moxley myrdet … Den smukke Rhoda er blot
en af mange kvinder, han har bedraget, men det er hende, der bliver

anklaget for mordet.
Hun opsøger Perry Mason og bedyrer over for ham, at hun er
uskyldig i anklagerne. Mason tror hende og indvilliger i at føre

hendes sag.
Men der venter Mason en overraskelse: I retssalen opdager han, at
selv med truslen om den elektriske stol hængende over hovedet, er

det umuligt for hans klient at tale sandt!

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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