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Solbaderens dagbog Erle Stanley Gardner Hent PDF Arlene Duvall er tilsyneladende styrtende rig; men hun
vil bestemt ikke afsløre for Perry Mason, hvor hun har fået sine mange penge fra. Der er vist ikke rent mel i
posen. Da Arlene ringer til Perry Mason fra det fjortende hul på Remuda-golfbanen og siger, at hun er blevet
bestjålet, inviterer Mason hende op på sit kontor. ”Jamen, jeg har ikke noget at tage på,” svarer den unge
dame – og det mener hun helt bogstaveligt. Hendes fars er blevet kendt skyldig i bankrøveri – og nu er alle
pengene fra byttet forsvundet sporløst. Selv er hun blevet frastjålet alt – undtagen sit gode navn og rygte.

Mysteriet om denne henrivende solbader ser ud til at være en sag om et ganske almindeligt tyveri – lige indtil
man ved et tilfælde snubler over … et mord?
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