
En kritisk affære
Hent bøger PDF

Ed Mcbain
En kritisk affære Ed Mcbain Hent PDF Den talentfulde og hårdtarbejdende jurist, Michael Welles, er blevet
sat til at arbejde på efterforskningen af en mafiasag, men befinder sig pludselig i sit livs dilemma, da han
finder ud af, at hans kone er mafiabossens elskerinde. 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.

 

Den talentfulde og hårdtarbejdende jurist, Michael Welles, er blevet
sat til at arbejde på efterforskningen af en mafiasag, men befinder sig

pludselig i sit livs dilemma, da han finder ud af, at hans kone er
mafiabossens elskerinde. 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.
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