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Nul puls Donald E. Westlake Hent PDF Laura Penney er død. Hvordan, det egentlig er gået til, er en smule
usikkert, men det er ikke svært for hendes kæreste, filmskribenten Carey Thorpe, at se, at alt peger i retning af

ham som den skyldige. Så han forsøger at slette sine spor. Alligevel går der ikke lang tid, før politiet er i
hælene på ham …

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.

"… Westlake forsvarer med NUL PULS på smukkeste måde sit ry som verdens morsomste krimiforfatter. Han
er i helt overdådig form…. Begår de mest logiske og charmerende mord, og det er ustyrligt morsomt alt

sammen. Læs og le …" – Morgenavisen Jyllands-Posten
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