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Hvorfor er det altid mig? Donald E. Westlake Hent PDF John A. Dortmunder er nok verdens mest uheldige
forbryder. I en uanselig juvelérbutik kommer han ved et uheld til at stjæle Den Byzantinske Juvel, et tyrkisk
nationalklenodie, som netop er blevet stjålet af en græsk bande. Og pludselig har han ikke alene FBI og New
Yorks politikorps i hælene, men også terrorister fra tre forskellige lande samt hele New Yorks underverden …

Den amerikanske forfatter Donald E. Westlake (1933-2008) startede sin karriere ved flyvevåbnet, var i en
kortere periode ansat på et litterært agentur og forsøgte sig – uden større held – som skuespiller, inden han
kastede sig over skriveriet. Derefter blev det til et utal af romaner og noveller, hvoraf en stor del af skrevet
under et af hans mange pseudonymer; Richard Stark, John B. Allen, Curt Clark, Tucker Coe, Timothy J.

Culver, Morgan J. Cunningham, Samuel Holt, Sheldon Lord, Allan Marshall og Edwin West. Bedst kendt er
han dog for bøgerne om den lidt uheldige Dortmunder-bande – det amerikanske svar på Olsen Banden – som

han skrev under eget navn.

"Westlake skriver talentfuldt, fantasifuldt, sikkert – og uberegneligt." – Los Angeles Times

Serien om den uheldige Dortmunder-bande er det amerikanske svar på Olsen Banden. Hjernen bag de mange
kupforsøg og seriens hovedperson er John Archibald Dortmunder, mens bandens øvrige medlemmer udskiftes
løbende fra kup til kup. Donald E. Westlake skrev i alt 14 bøger om Dortmunder-banden, hvoraf de syv er

oversat til dansk.
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Byzantinske Juvel, et tyrkisk nationalklenodie, som netop er blevet
stjålet af en græsk bande. Og pludselig har han ikke alene FBI og

New Yorks politikorps i hælene, men også terrorister fra tre
forskellige lande samt hele New Yorks underverden …

Den amerikanske forfatter Donald E. Westlake (1933-2008) startede
sin karriere ved flyvevåbnet, var i en kortere periode ansat på et

litterært agentur og forsøgte sig – uden større held – som skuespiller,
inden han kastede sig over skriveriet. Derefter blev det til et utal af
romaner og noveller, hvoraf en stor del af skrevet under et af hans
mange pseudonymer; Richard Stark, John B. Allen, Curt Clark,
Tucker Coe, Timothy J. Culver, Morgan J. Cunningham, Samuel
Holt, Sheldon Lord, Allan Marshall og Edwin West. Bedst kendt er
han dog for bøgerne om den lidt uheldige Dortmunder-bande – det
amerikanske svar på Olsen Banden – som han skrev under eget navn.

"Westlake skriver talentfuldt, fantasifuldt, sikkert – og uberegneligt."
– Los Angeles Times

Serien om den uheldige Dortmunder-bande er det amerikanske svar
på Olsen Banden. Hjernen bag de mange kupforsøg og seriens

hovedperson er John Archibald Dortmunder, mens bandens øvrige



medlemmer udskiftes løbende fra kup til kup. Donald E. Westlake
skrev i alt 14 bøger om Dortmunder-banden, hvoraf de syv er oversat

til dansk.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Hvorfor er det altid mig?&s=dkbooks

