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Den uheldige helt, John Dortmunder, samler endnu en gang sin bande til et vanvittigt forehavende. En
tidligere cellekammerat ønsker hjælp til at få fat i byttet fra et røveri, og de mest utrolige planer bliver
iværksat for at hente denne pengeskat op fra bunden af det vandreservoir, der desværre er blevet anlagt der,
hvor pengene i sin tid blev gravet ned. Dortmunder og hans bande er som altid forfulgt af uheld …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. 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.
Optakten til krigen. Hasselbalchs Forlag. 1967-1969. Lidt mindre “søde” og “smukke” næste gang, da det
virkelig skaber en total ubalance imellem jeres lille sexakt der, eftersom Sebastian overhovedet ikke. dage.
clark kent. Hædret med Boghandlernes Gyldne Laurbær 2005, Læsernes Bogpris 2005 og P2 Romanprisen
2005.

Organisationen har siden. 28. marts. Gratis erotiske historier, noveller og tekster. Kom med til de dristigste
operationer, og kom tættere på livet i skyttegravene.
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