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Fortrolige samtaler Ed McBain Hent PDF Hun er danser i en Broadway-musical, underskøn og flamboyant.
Han er en engageret psykiater, lykkeligt gift med en smuk kvinde og far til to dejlige børn, der er med deres
mor på ferie på Martha's Vineyard. "Godmorgen sir" sagde hun, idet hun strøg forbi David Chapman på en
solfyldt junidag i Central Park. Få øjeblikke efter bliver hun offer for et brutalt overfald, og David kommer

hende til undsætning ...

De fortæller hinanden sandheden, men kun noget af den. De kender hinandens hemmeligheder, men kun
nogle af dem. De glider ind i en verden af sanseligt bedrag og overhængende fare ...

For hvem er hun egentlig, Kate Duggan, kvinden, der gør seksuelle fantasier til virkelighed? Og hvem er
David Chapman, lægen, der tilbringer dagen med at lytte til andre menneskers neuroser, skyldfølelser og

løgne? I den sommerhede New York er de ved at finde svarene – da endnu en person blander sig og gør deres
vanvittige begær til en morderisk affære.

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.

 

Hun er danser i en Broadway-musical, underskøn og flamboyant.
Han er en engageret psykiater, lykkeligt gift med en smuk kvinde og
far til to dejlige børn, der er med deres mor på ferie på Martha's
Vineyard. "Godmorgen sir" sagde hun, idet hun strøg forbi David
Chapman på en solfyldt junidag i Central Park. Få øjeblikke efter
bliver hun offer for et brutalt overfald, og David kommer hende til

undsætning ...

De fortæller hinanden sandheden, men kun noget af den. De kender
hinandens hemmeligheder, men kun nogle af dem. De glider ind i en

verden af sanseligt bedrag og overhængende fare ...

For hvem er hun egentlig, Kate Duggan, kvinden, der gør seksuelle
fantasier til virkelighed? Og hvem er David Chapman, lægen, der

tilbringer dagen med at lytte til andre menneskers neuroser,
skyldfølelser og løgne? I den sommerhede New York er de ved at
finde svarene – da endnu en person blander sig og gør deres

vanvittige begær til en morderisk affære.

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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