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Farlig romance Ed Mcbain Hent PDF 'Romance' er den ironiske titel på et nyt teaterstykke, der snart får

premiere. Den yndige, men talentløse Michelle Cassidy har hovedrollen som en kvindelige skuespiller, der
forfølges af en gal knivstikker. Men intet tyder på, at stykket vil få succes. Ægte romantik er derimod kommet

til Station 87, hvor kriminalassistent Bert Kling er ramt af en kraftig forårsforelskelse. Men også her er
problemer. Under deres første middag sammen spørger Klings udkårne, Sharyn: Har du inviteret mig ud, fordi
jeg er sort? Kling svarer: Sagde du ja, fordi jeg er hvid? Oven i købet er Sharyn også ansat i politiet, hvor hun

har både højere rang og løn end Kling. Så heller ikke her er chancen for succes særlig stor. Da Michelle
overfaldes af en virkelig knivstikker, dog uden at blive alvorligt såret, får teaterstykket guldrandet omtale.
Måske er det bare et smart reklamenummer? Sammen med Steve Carella kobles Kling på sagen og kommer
ind bag teatrets kulisser, hvor følelserne er farligere end på scenen. Og hvor en kniv kan blive en rekvisit, der

bringer ægte død. Samtidig kæmper Kling for at holde sin skrøbelige forårsforelskelse i live ... 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.

 

'Romance' er den ironiske titel på et nyt teaterstykke, der snart får
premiere. Den yndige, men talentløse Michelle Cassidy har

hovedrollen som en kvindelige skuespiller, der forfølges af en gal
knivstikker. Men intet tyder på, at stykket vil få succes. Ægte

romantik er derimod kommet til Station 87, hvor kriminalassistent
Bert Kling er ramt af en kraftig forårsforelskelse. Men også her er
problemer. Under deres første middag sammen spørger Klings

udkårne, Sharyn: Har du inviteret mig ud, fordi jeg er sort? Kling
svarer: Sagde du ja, fordi jeg er hvid? Oven i købet er Sharyn også
ansat i politiet, hvor hun har både højere rang og løn end Kling. Så



heller ikke her er chancen for succes særlig stor. Da Michelle
overfaldes af en virkelig knivstikker, dog uden at blive alvorligt

såret, får teaterstykket guldrandet omtale. Måske er det bare et smart
reklamenummer? Sammen med Steve Carella kobles Kling på sagen
og kommer ind bag teatrets kulisser, hvor følelserne er farligere end
på scenen. Og hvor en kniv kan blive en rekvisit, der bringer ægte

død. Samtidig kæmper Kling for at holde sin skrøbelige
forårsforelskelse i live ... 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.
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