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Den lutrede engel Leslie Clyde Hent PDF I Los Angeles bliver sagfører Peter Rice opsøgt af den rige
forretningsmand Homer Mackaill, der fortæller, at han har modtaget et anonymt kort, som informerer ham om
hans egen dødsdato. Selv mener Mackaill, at hans enorme formue har fristet nogen til drab, og han beder nu
Peter Rice om hjælp til at ændre sit testamente, så alle pengene går til velgørenhed. Ved at offentliggøre
denne oplysning håber Mackaill at slippe for flere dødstrusler. Men da Peter Rice finder ud af, at tre andre
mænd tidligere har modtaget lignende kort, hvor den fastsatte dødsdato viste sig at holde stik, beslutter han
sig for at flytte ind hos Mackaill for at beskytte ham. Det bliver en hæsblæsende affære, ikke mindst fordi han

her møder Carol Sanders, den pige, som han aldrig har formået at slå ud af hovedet …

Leslie Clyde er pseudonym for den danske forfatter Orla Johansen (1912-1998), der skrev en lang række
krimier både under sit eget navn samt pseudonymerne Leslie Clyde, Ronald Ferry og Sigurd Johansen. Orla
Johansen debuterede i 1945 med "De fem nøgler" og vandt igennem sin karriere flere priser for sine krimier.
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