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Kvinderne bag betjentene på Station 87 Ed McBain Hent PDF Betjentene på Station 87 er vant til lidt af
hvert. Deres arbejdsdag er fyldt med kriminalitet og konflikter og opgør med forbryderne bag. Sådan et

arbejde er ikke af den slags, hvor man stempler ind om morgenen og ud om eftermiddagen, og "Kvinderne
bag betjentene på Station 87" handler netop om, hvordan betjentenes hverdag – og familieliv – påvirkes af

deres arbejde.

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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