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Skæbnen kræver løsepenge Ed McBain Hent PDF De var kidnappere og havde nøje planlagt deres sidste og
største kup: Industrimagneten Douglas Kings søn, Bobby.

Løsesummen var 500.000 $.
King ville utvivlsomt betale, og alt gik efter planen, indtil man opdagede, at den knægt, man havde kidnappet

ikke var Bobby – men Jeff Reynolds, søn af Kings privatchauffør.
For Carella, Burnes, Hawes og de andre detektiver fra Station 87 betød navnet intet, da kidnapperne

opretholdt kravet om de 500.000 $.
Bobby eller ej – King skulle betale, eller Jeff ville blive sendt tilbage i småstykker.

For Douglas King stillede sagen sig imidlertid noget anderledes. Han stod midt i sit livs aktiehandel, og hvis
han skulle betale for Jeff, ville han ikke blot miste handelen, hans konkurrenter ville overtage – og alt, hvad

han havde bygget op, ville smuldre.

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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