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En skojares arv Donald E. Westlake Hent PDF Fred Fitch är en dröm för alla bondfångare. Han är oerhört
lättlurad och plockas på den ena dollarn efter den andra av falska poliser, präster och försäljare. En dag ärver

han plötsligt 300 000 dollar från en gammal ohederlig morbror och då blir det fart på bondfångarna.

Men Fred har annat att oroa sig för. Det verkar inte som att morbrodern dog en naturlig död och snart känner
sig Fred förföljd och vågar inte lita på någon. Kanske bäst att göra sig av med pengarna? Men vågar han lita

på sin gamle vän Jack på polisens bedrägerirotel?

Boken belönades med en Edgar för Årets bästa deckardebut i USA 1968.

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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