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Den brændende jord Leslie Clyde Hent PDF Forlaget skriver: Privatdetektiv Peter Rice finder en dag en
fremmed mand siddende på sit kontor i Rices egen stol. Som om det ikke var slemt nok, er manden død. De
har aftalt et møde, uden Rice ved om hvad, og privatdetektivens nysgerrighed er straks vakt. Sagen fører Rice
på sporet af en kidnapning, hvor han selv ender som mellemled mellem de skruppelløse kidnappere og det
bortførte barns forældre. Men det viser sig bare at være starten på en af de mest spektakulære sager i Rices

karriere!

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

krimier.
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