Hilsen til chefen
Kategori:

Krimi og spænding

Udgivet:

26. september 2017

ISBN:

9788711767825

Forlag:

Lindhardt og Ringhof

Forfatter:

Ed Mcbain

Sprog:

Dansk

Hilsen til chefen.pdf
Hilsen til chefen.epub

En kold januarnat bliver ligene af seks mennesker (tre mænd, to kvinder og en baby) fundet i en udgravning i
et ghettokvarter. De er alle nøgne og gennemhullede af flere skud.
Detektiverne Steve Carella og Bert Kling fra Station 87 går i gang med efterforskningen, og det afsløres snart,
at ligene er ofre i en krig mellem tre rivaliserende ungdomsbander, hvis medlemmer er henholdsvis sorte,
hvide og af spansk herkomst. Krigen optrappes, og det virker som en umulig opgave for Carella og Kling at
afværge et definitivt opgør mellem banderne ...Den amerikanske forfatter var født under navnet Salvatore
Albert Lombino (1926-2005), men besluttede sig i 1952 for at skifte navn til Evan Hunter, og det er blandt
andet under dette navn, at han fik succes. Hunter skrev både under sig eget navn, men benyttede sig også
flittigt af forskellige pseudonymer, hvoraf Ed McBain muligvis er det mest kendte. Hunter udgav mere end
100 romaner, og særligt krimier. Udover sine romaner skrev Hunter filmmanuskripter og er blandt andet
forfatter til manuskriptet bag "The Birds" (1963), der blev instrueret af Alfred Hitchcock. Evan Hunter fik
tildelt flere priser og blev nomineret til en Edgar Award hele fire gange. Ed McBains krimiserie "Station 87"
følger en række betjente på Station 87 i storbyen Isola. Oftest følges den hårdkogte betjent Steve Carella i
hans hverdag, hvor kampen mod mord, narkoproblemer og diskrimination er hverdag. McBains krimiserie
består af mere end 50 bøger.
Jeg henviser til: Knud Christiansen tlf. Coleslaw salat er også et godt bud på sommertilbehør, evt. Hidtil
bedste Harry Hole-krimi. 61262881 Hyg-in for alle. Spring til indhold Bogholder på kæmnerkontoret i

Narssaq.
Her finder du ideer til oplevelsesgaver til ham, hende og til par der sætter pris på en anderledes gave og en
oplevelse der aldrig vil blive glemt. juni 2018. ’Rejsefeber over det hele i dag (15.
I januar 1962 rejste jeg til Grønland, 22 år gammel, alene og uden at kende et menneske der. Venlig hilsen
Margit. 20 - En gift mand fik mig. dk. 7001. To ældre damer fra Ålborg rejste en tur til Malta for at være på
ferie i et på uger. Hvordan finder man på det. dk.

