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Tre mordere - et offer Carl Bjerredahl Hent PDF Forlaget skriver: Privatdetektiv Charley Race er sådan set
blevet advaret. Faktisk er han blevet fortalt, at hvis han påtager sig den skrappe sag, svarer det til at gå i kamp

med 100 fremmedlegionærer med de bare næver!

Men Race er ligeglad – han går gerne i kamp med hvad som helst, hvis det hjælper hans klient. Problemet er
bare, at klienten bliver myrdet, kort efter Race har påtaget sig sagen, og der er den gode detektiv allerede
fedtet så grundigt ind i sagen, at han ikke kan trække sig ud. Der er nu tale om en mordsag, der bare bliver

mere og mere indviklet. Først er der nemlig for mange mordere til for få mord – og pludselig er der for mange
mord til for få mordere!

Carl Bjerredahl er en dansk forfatter, der står bag en lang række krimier og spændingsromaner. Hans første
roman, "Hvid dronning", vandt prisen som Skandinaviens bedste, da han kun var 22 år gammel. Carl

Bjerredahl har både skrevet under sit eget navn og under pseudonymet Charles Valley.
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