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Revolver på afveje Ross Macdonald Hent PDF "Jeg stod ud af bilen for at afskære ham vejen. Det var en

ubevidst reflekshandling.Patruljevognene standsede brat op og udspyede fire politibetjente, der begyndte at
affyre deres revolvere mod ham. Han styrtede forover og rutschede et stykke videre.Så blev pletterne, der
havde vist sig i hans nakke og ned over frakkens ryg, mørkere og mere ægte end den røde paryk, der var

kommet til at sidde skævt. En kugle pløjede sig ind i min skulder.Jeg faldt sidelæns mod den åbne bildør. Så
lagde jeg mig ned og foregav at være lige så død som ham..."Kenneth Millar (1915-1983) var en amerikansk-
canadisk forfatter, der skrev mange af sine værker under pseudonymer, hvoraf Ross Macdonald var et af dem.
Han var særligt kendt for sine hårdkogte kriminalromaner, som udover forbrydelser og "whodunit"-elementet,
indeholdt en psykologisk indsigt i karaktererne, som var ny for genren. Millars værker regnes som nogle af de

bedste amerikanske krimier.
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