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1
BESKRIVELSE
Mord i mørke Perry Mason er på café med sin uundværlige sekretær, Della Street. De spiser frokost, og
servitricen Katherine Ellis betjener dem. Mason efterlader en kuvert med rigelige drikkepenge til
servitricen og skriver et kort til hende om, at hun skal kontakte ham på hans kontor. 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. Næste morgen bliver Mason indblandet
i en af de mest mærkværdige sager i sin karriere, da Katherine fortæller ham sin sære familiehistorie. Da
hendes forældre døde, kom hun til at bo hos sin tante Sophia. Men stilheden i tantens stuer gjorde hende
bange. Der var noget underligt ved husets atmosfære. Hvad var tante Sophias hemmelighed?
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HVAD SIGER GOOGLE OM DENNE BOG?
Mord uden grænser: ... Alligevel drøner hun helt alene ud til det, hun mener er et gerningssted og begynder
at rende rundt i bulder mørke. Det giver ingen mening.
Kom med på en uhyggelig byvandring, og hør om mord og mordgåder i København. Både opklarede og
uopklarede; fra middelalderen og frem til vor egen tid...
Køb 'Mord i mørke' bog nu. En gruppe unge mennesker tager på weekend-ophold på godset Black Dudley
i Sydengland. Det er et gammelt slot med ...
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