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Muriells far har egentlig været noget uligevægtig den senere tid. For to dage siden sagde han til hende: "Hvis
der sker mig noget, så hold politiet udenfor!" Nu er han pludselig forsvundet - som dug for solen.

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.

Han sad ved morgenbordet, mens Muriell var ude i køkkenet - men nu er han væk! Hun gennemsøger huset,
finder en væltet stol, 10.000 dollars spredt ud over gulvet og en pøl, der ligner blod - men ingen far. Så ringer

hun til Perry Mason!

Da sagen kommer for retten, ser det ud til, at anklageren bliver alene om at løse gåden, men så sætter Mason
trumf på.
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