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E for eksplosion Sue Grafton Hent PDF Forretningen er sløv og så er det oven i købet mandag. Kinsey
Millhone er kørt fast i en rapport om et erstatningskrav for en brand og noget nager hende. Men hun kan ikke

rigtig sige hvad.
Det sidste hun har brug for er et brev fra banken som fortæller hende, at der er sat 5000 dollars ind på hendes
konto. Kinsey har aldrig troet på julemanden, og hun har bestemt ikke tænkt sig at begynde nu. Hun tager
telefonen og ringer til banken. Efter en uforholdsmæssig lang ventetid med kedelige julesange, får hun fat i
den bankmand, der skal opklare sagen. Men det er bestemt ikke julestemning Kinsey få minutter senere skal

kæmpe med. Bankmanden er kvik, uden humor, ordknap og helt igennem fair: "Jeg fik et opringning i
morges. Nogen siger, at du er korrupt."

Pludselig giver de 5.000 mening. Det er ikke en fejl. Det er et setup.
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