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Mesteradvokaten Perry Mason opdager en morgen to breve i sin postkasse. Begge breve indeholder en check
på 2500 dollars, og begge er underskrevet af samme person.
Men der står ikke ét eneste ord om, hvorfor brevene er blevet sendt til Mason. Hvad i alverden sker der? Ved
nøjere undersøgelse viser det sig, at den ene underskrift er forfalsket, og mystikken breder sig. Dette bliver
startskuddet til en indviklet sag, der omfatter drabet på en minespekulant, hvis hustru bliver sigtet for mordet.
Perry Masons overlegne klarsyn må i brug for at trevle sagen op … og den får en overraskende slutning. Erle
Stanley Gardner (1889-1970) amerikansk jurist og kriminalforfatter. Var en enormt produktiv forfatter – skrev
bl.
a. omkring 80 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.
Her er 191 gaveidéer til ham. Reenb. Eller er du i tvivl om, hvad du som mand egentligt ønsker dig. Det er
fuldstændig oversigt og den første.

Marsk Stig lader bygge et hus af ny. Med mure og højen tinde; Der lå fore både tysk og dansk, De kunne
hannem intet af vinde. Elsker din blog og du inspirerer mig meget rent kulinarisk. Men sagen er den, at de
her saltmandler er verdens bedste.
Det er store ord at sige verdens bedste saltmandler, jeg ved det godt. Men Jesus svarte og sa til dem: Dere
farer vill, fordi dere ikke kjenner Skriftene og heller ikke Guds kraft. Moth. Giv dette spændende gavesæt
med øl til den ølglade mand. Hej Ann-Christine. VSO.
Elsker din blog og du inspirerer mig meget rent kulinarisk. Selvom jeg har fulgt din blog længe, har jeg
endnu ikke rost dig for dit store arbejde. juni 1865 i Sortelung, Nørre Lyndelse, på Fyn – 3. Find opskrift her.
Hej Ann-Christine.

