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med politiet, som vil være til Deres fordel. – Men hvis De har løjet for mig og alligevel er skyldig, så vil det,

jeg planlægger, være det rene selvmord!”
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Erle Stanley Gardner (1889-1970) amerikansk jurist og krimiforfatter. Han var enormt produktiv – skrev bl.a.
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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
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