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Tilfældige hjerter Warren Adler Hent PDF Edward og Vivien møder hinanden under tragiske omstændigheder.
Et fly er styrtet ned, og under oprydningen efter katastrofen finder man blandt vragdelene deres respektive

ægtefæller. Men der er noget mystisk ved situationen. En politimand kaster lys over sagen, da han afslører, at
de rejste under falske navne som ægtepar, og at de hver især var i besiddelse af identiske, uidentificerede

nøgler. Edward og Vivien er ikke alene overvældet af sorg og vrede, de er også forvirrede. De sætter sig for at
finde frem til sandheden om deres bedrageriske ægtefæller og dermed deres egne liv. Den amerikanske

forfatter Warren Adler (f. 1927) er uddannet ved universitetet i New York og har i en årrække arbejdet ved
radio- og fjernsynsstationer, som han senere selv blev ejer af. Hans første noveller udkom i tidsskrifter og
antologier i 1950‘erne, og det er sidenhen blevet til adskillige romaner, som har vundet ham anerkendelse

som et af de helt store navne inden for amerikansk spændingslitteratur.
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