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Den mølædte mink Erle Stanley Gardner Hent PDF Forlaget skriver: Det er en drøm af en minkpels! Men det,
der især får Della Street til at spærre øjnene op, er de store mølhuller foran.   

Hvorfor har pelsens ejer ikke passet bedre på sin fantastiske pels? Og hvad er det, hun har fået øje på, der i
den grad skræmmer hende fra vid og sans, så hun styrter ud ad restaurantens bagdør og glemmer alt om at få

sin pels med sig?   

Og hvem er den mand, der venter på hende derude med en ladt revolver? 

Om forfatteren: 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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