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Hilsen til chefen Ed Mcbain Hent PDF 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.

 

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.
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