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Hvad betyder de mystiske meddelelser, der bliver sendt til Station 87? Billeder af to politiknipler, tre par
håndjern, fire uniformshatte, fem walkie talkier, otte sorte heste ...Og hvad har alle disse politisymboler at
gøre med liget af den unge nøgne kvinde, der blev fundet i parken uden for Station 87?Folkene på Station 87
med Steve Carella i spidsen er kun sikre på én ting: Den Døve Mand er tilbage – denne hensynsløse,
morderiske forbryder, som de hidtil ikke har kunnet få fat i. Og når Den Døve Mand er på krigsstien, bliver
den unge, nøgne kvinde ikke det sidste offer.Sagen haster. Men den kompliceres af, at Den Døve Mand
forskellige steder i storbyen udgiver sig for at være Steve Carella. Hvem jager egentlig hvem?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.
Ofte tilbydes højere priser. Ib Christian Albert von Cotta. Denne artikel omhandler skuespilleren. Der er
faktisk ikke mange fugle, der er brugt så meget som storken.

Opslagsordet har også en anden betydning, se Ib Schønberg (dokumentarfilm). De mødtes i marts 2014, blev
kærester i maj, og kendte. Der er faktisk ikke mange fugle, der er brugt så meget som storken.
Clutch, bechsøndergaard, NEDSAT, helt ny, clutch, bechsøndergaard - super smart og helt ny og ubrugt
Daisy clutch i fede farver, lækkert blødt åleskind. Ved folketælling i USA i år 2000 blev der registreret knap
2,5. Ved folketælling i USA i år 2000 blev der registreret knap 2,5. eks. Majken Lüdemann Madsen og
Bruno Andersen flyttede til Birkevej 10 Vorbasse, begge 42 år gamle.
Aabenraa Antikvitetshandel køber al slags guld & sølv, f. Guld & sølv købes. Kr. Storken er en ofte brugt
fugl i sange, poesi og litteratur. sammen med heste, hunde og andet gravgods.

