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Mand i snor Charles Williams Hent PDF Eric Romstead får et chok, da han vender hjem fra en rejse til

Europa og opdager, at hans far er blevet myrdet – skudt og efterladt på en losseplads i en lille by i Nevada.
Endnu mere rystet bliver han, da det lokale politi mener at kunne bevise, at hans far var dybt involveret i
narkotikahandel. I faderens hus finder Eric en pose fuld af heroin og – i badekarret – en ung kvinde, meget
smuk og meget død! Eric begynder at jage sin fars mordere, men i løbet af kort tid går det op for ham, at han
selv bliver jaget. Den texasfødte amerikanske forfatter Charles Williams (1909-1975) fik sin litterære debut i
1951 med romanen "Hill Girl", der solgte mere end en million eksemplarer. Herefter udgav Williams stribevis
af romaner, og han bliver af mange vurderet som en af sin tids bedste krimiforfattere. Adskillige af Williams‘

film blev desuden filmatiseret til enten TV eller det store lærred i både USA, Frankrig og Australien.
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