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Kvit eller dobbelt A. A. Fair Hent PDF Bertha Cool og Donald Lam er rystende uenige, når det drejer sig om
penge. Det er en kendt sag, men når Donald uden at blinke sætter alt på ét kort i et gigantisk kvit-eller-
dobbeltspil om 40.000 dollars, er Bertha helt til rotterne. Det er da heller ikke nogen helt almindelige

spørgsmål, Donald må finde svaret på – mens stopuret er i gang:

Hvad er f.eks. forskellen på "død ved et ulykkestilfælde" og "død forårsaget ved et uheld"?

Hvorfor var det nødvendigt at smadre en køn ung dames cykel?

Hvorfor ville garagedøren i lægens villa ikke lukke, da den skulle?

Hvorfor var mr. Harmley så ivrig efter at tilbagebetale et venskabeligt lån på 250 dollars?

Hvorfor var den, der stjal mrs. Devarests juveler, ikke nogen almindelig tyv?

Og til sidst: Var det et hændeligt uheld – eller var det er kynisk overlagt mord?!

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.

 

Bertha Cool og Donald Lam er rystende uenige, når det drejer sig om
penge. Det er en kendt sag, men når Donald uden at blinke sætter alt
på ét kort i et gigantisk kvit-eller-dobbeltspil om 40.000 dollars, er
Bertha helt til rotterne. Det er da heller ikke nogen helt almindelige
spørgsmål, Donald må finde svaret på – mens stopuret er i gang:

Hvad er f.eks. forskellen på "død ved et ulykkestilfælde" og "død
forårsaget ved et uheld"?

Hvorfor var det nødvendigt at smadre en køn ung dames cykel?

Hvorfor ville garagedøren i lægens villa ikke lukke, da den skulle?

Hvorfor var mr. Harmley så ivrig efter at tilbagebetale et
venskabeligt lån på 250 dollars?

Hvorfor var den, der stjal mrs. Devarests juveler, ikke nogen
almindelig tyv?

Og til sidst: Var det et hændeligt uheld – eller var det er kynisk
overlagt mord?!



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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