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Hans navn var Parnell Perkins, og indtil kort efter midnat, havde han arbejdet for firmaet California Fidelity.
Men så havde nogen skudt ham på klods hold på parkeringspladsen foran California Fidelitys kontorer.

For politiet, lignede det et simpelt røveri der var gået galt. For Kinsey Millhone, så det ud som om politiet
bare fandt den letteste løsning. Hun kunne ikke lide tanken om, at en kollega og gammel druk-kammerat var

blevet myrdet. Eller tanken om, at hans morder var på fri fod.

Bibianna Diaz frygtede for sit liv. Hvis der var én ting, hun vidste med sikkerhed var det, at hvis man gjorde
Raymond Maldonado sur, så overlevede man ikke. Og Bibianna havde virkelig gjort ham sur. Hun var
stukket af fra hans vanvittige bryllupsplaner og skjult sig i Santa Teresa, lysår fra Los Angeles, der var

Raymonds og hans bandes hjemmebane. Nu er hun havde brug for penge til at købe tid, og for at sikre sig at
der var tilstrækkelig langt mellem hende og Raymond. Og den hurtigste måde hun kunne skaffe sig penge var
ved forsikringssvindel. Samme felt som Raymond arbejdede indenfor . Hendes eneste problem var, at hun
havde valgt Califonia Fidelity som sit offer. Og inden længe dukkede hendes navn op i en af Parnell Perkins
sager - og hurtigt var Kinsey  på sporet af hende. Præcis som hendes forsmåede bejler Raymond var det .

Om forfatteren: Sue Grafton, f. 1940, amerikansk forfatter, der har vundet stor popularitet med sine
femikrimier om den kvindelige privatdetektiv Kinsey Millhone, der går i brechen for sine overvejende
kvindelige klienter i Californien. Serien af romaner følger alfabetet og blev indledt med ´A´ Is for Alibi

(1982, da. A for alibi)
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