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dricks från mannen som satt i hans taxi. Istället fick han ett speltips som gick ut på att han skulle satsa allt
han fick för taxiresan på en häst i ett lopp. Det visade sig att tipset höll men när Chet skulle hämta ut vinsten

låg hans bookmaker död i vardagsrummet.

Chet visste att han var oskyldig, men försök förklara det för polisen och de två rivaliserande gängen som båda
trodde att Chet arbetade för det andra gänget.

Dessutom var bookmakerns syster på väg från Las Vegas för att hämnas broderns död …

Donald E. Westlake (1933-2008) var en amerikansk författare som skrev ett stort antal romaner och noveller.
Flera av dem skrevs under någon av hans pseudonymer; Richard Stark, John B. Allen, Curt Clark, Tucker
Coe, Timothy J. Culver, Morgan J. Cunningham, Samuel Holt, Sheldon Lord, Allan Marshall och Edwin

West.

 

Taxiföraren Chet Conway hoppades på att få mycket dricks från
mannen som satt i hans taxi. Istället fick han ett speltips som gick ut
på att han skulle satsa allt han fick för taxiresan på en häst i ett lopp.
Det visade sig att tipset höll men när Chet skulle hämta ut vinsten låg

hans bookmaker död i vardagsrummet.

Chet visste att han var oskyldig, men försök förklara det för polisen
och de två rivaliserande gängen som båda trodde att Chet arbetade

för det andra gänget.

Dessutom var bookmakerns syster på väg från Las Vegas för att
hämnas broderns död …

Donald E. Westlake (1933-2008) var en amerikansk författare som
skrev ett stort antal romaner och noveller. Flera av dem skrevs under
någon av hans pseudonymer; Richard Stark, John B. Allen, Curt
Clark, Tucker Coe, Timothy J. Culver, Morgan J. Cunningham,
Samuel Holt, Sheldon Lord, Allan Marshall och Edwin West.
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