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første indtryk, Perry Mason får af sin nye klient. Hun hedder mrs. Steffanie Malden, og hun er enke efter en
kendt og rig læge, der på dramatisk vis er styrtet ned med et fly, men er umulig at identificere efter ulykken.
Mrs. Malden overdrager Mason et sæt nøgler, en notesbog og en noget mystisk historie om sin afdøde mands
sygeplejerske og elskerinde, der uretmæssigt har tilegnet sig en stor sum penge. Da man begynder at kigge
nærmere på sagen, åbner der sig et væld af skattesvig, narkohandel, mordanklage og meget andet – og så må
Perry Mason træde til for at løse gåden. 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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og hun er enke efter en kendt og rig læge, der på dramatisk vis er
styrtet ned med et fly, men er umulig at identificere efter ulykken.
Mrs. Malden overdrager Mason et sæt nøgler, en notesbog og en
noget mystisk historie om sin afdøde mands sygeplejerske og

elskerinde, der uretmæssigt har tilegnet sig en stor sum penge. Da
man begynder at kigge nærmere på sagen, åbner der sig et væld af
skattesvig, narkohandel, mordanklage og meget andet – og så må

Perry Mason træde til for at løse gåden. 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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