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Filmstjerne på afveje Larry Kent Hent PDF Det forekom mig noget påfaldende, da direktør Haberman fra

Magna Sound Pictures anmodede mig om at optræde i en film sammen med filmstjernen Marsha Wagner. Jeg
regnede med, at der måtte stikke noget under, hvilket også viste sig at være tilfældet. Min optræden i filmen
var kun et påskud, idet Marsha Wagner ønskede min assistance, da hun blev udsat for pengeafpresning. Der
blev arrangeret et møde i Marsha Wagners sommerhus ved Shadow Beach. Da jeg kom ud til sommerhuset,
fandt jeg foruden Marsha Wagner liget af en mand, der nogle timer forinden havde tilbudt mig penge for ikke
at arbejde for Marsha. Jeg var nu inde i en sag om pengeafpresning, og jeg blev udsat for et par mordforsøg.

Som overbetjent Dwyer fra Manhattan-politiet senere udtrykte sig, endte sagen med en lille krig.
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noget under, hvilket også viste sig at være tilfældet. Min optræden i

filmen var kun et påskud, idet Marsha Wagner ønskede min
assistance, da hun blev udsat for pengeafpresning. Der blev

arrangeret et møde i Marsha Wagners sommerhus ved Shadow
Beach. Da jeg kom ud til sommerhuset, fandt jeg foruden Marsha

Wagner liget af en mand, der nogle timer forinden havde tilbudt mig
penge for ikke at arbejde for Marsha. Jeg var nu inde i en sag om
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