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Kugler i mosen Donald E. Westlake Hent PDF Hvorfor have hastværk med at plyndre en bank, når man kan
hugge hele banken, flytte den til et roligt sted og tømme pengeskabet dér? Dortmunder-banden er denne gang
ude efter forstadsbanken Capitalists‘ & Immigrants‘ Trust, der er under ombygning og benytter en trailer som
hjemsted. Intet kan være nemmere end at spænde hele herligheden efter en vogn og køre af sted. Men hvad
hjælper det at have en genial plan, hvis man ikke har heldet med sig? 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. "En ovenud
festlig bog med højst originale idéer." – Jyllands-Posten 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.

 

Hvorfor have hastværk med at plyndre en bank, når man kan hugge
hele banken, flytte den til et roligt sted og tømme pengeskabet dér?

Dortmunder-banden er denne gang ude efter forstadsbanken
Capitalists‘ & Immigrants‘ Trust, der er under ombygning og

benytter en trailer som hjemsted. Intet kan være nemmere end at
spænde hele herligheden efter en vogn og køre af sted. Men hvad

hjælper det at have en genial plan, hvis man ikke har heldet med sig?
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.
"En ovenud festlig bog med højst originale idéer." – Jyllands-Posten
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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