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Med på holdet Robert B. Parker Hent PDF På det ansete Taft College verserer der løse rygter om, at
universitetets basketballhold, der står til at vinde den landsdækkende turnering, snyder med pointene.

Bostondetektiven Spenser bliver hyret af universitetsledelsen til at rede trådene ud. Tilsyneladende er det en
let sag. Stjernespilleren Dwayne Woodcock er åbenlyst i lommen på illegale bookmaker-kredse. Måske er
flere spillere involveret. Men Spensers uortodokse metoder er ikke populære hos hans arbejdsgivere. Han
bliver fyret fra sagen. Men Spenser giver ikke op så let. Han har færten af dobbeltspil og korruption med
racistiske undertoner i de ellers så respektable akademiske kredse. Situationen udvikler sig faretruende, og
kun med hjælp fra sin veldrejede psykiater-veninde Susan Silverman og følgesvenden, den sorte lejemorder
Hawk, undgår Spenser at ende med kroppen fuld af bly. Privatdetektiven Spenser fra Boston er hovedperson i
over 40 kriminalromaner af den amerikanske forfatter Robert B. Parker. Heraf er de seks oversat til dansk.

Den amerikanske forfatter Robert B. Parker (1932-2010) debuterede i 1974 med sin første roman om Boston-
privatdetektiven Spenser. Spenser var hovedperson i mere end 40 bøger, men Robert B. Parker skrev også

adskillige andre romaner. Flere af dem er filmatiseret, blandt andet "Appaloosa", der ramte biograflærrederne
i 2008.

 

På det ansete Taft College verserer der løse rygter om, at
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