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Løb eller dø Ed Mcbain Hent PDF Mullaney ville aldrig blive rig på lovlig vis. Derfor forlod han konen og
begyndte at leve en spillers spændende liv med poker, terninger, heste ... ja, hvad som helst. Et år senere og
med kun tyve cent på lommen, er han overbevist om endelig at have fundet den bedste staldfidus. Der står
han så ved kantstenen på 14. gade og spekulerer på, hvordan han kan rejse lidt kontanter, da en lang, sort
Cadillac standser, og ud springer en sortskægget fyr med revolver, og kommanderer ham ind i bilen. Derfra

går det stærkt for Mullaney. Det gælder nemlig om at holde sig et hestehoved foran – eller dø! 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.

 

Mullaney ville aldrig blive rig på lovlig vis. Derfor forlod han konen
og begyndte at leve en spillers spændende liv med poker, terninger,
heste ... ja, hvad som helst. Et år senere og med kun tyve cent på
lommen, er han overbevist om endelig at have fundet den bedste

staldfidus. Der står han så ved kantstenen på 14. gade og spekulerer
på, hvordan han kan rejse lidt kontanter, da en lang, sort Cadillac
standser, og ud springer en sortskægget fyr med revolver, og

kommanderer ham ind i bilen. Derfra går det stærkt for Mullaney.
Det gælder nemlig om at holde sig et hestehoved foran – eller dø!
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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