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Nat på stationen Erik Amdrup Hent PDF Trafikassistent Hjalmar Andersen har endnu en gang fået den

kedsommelige nattevagt, og oktobers bidende kulde gør intet for at mildne omstændighederne. Andersen
forbander derfor sin overordnede, stationsforstander Helmut V. Snackbrot og ønsker ham langt væk. Et ønske,
der skal vise sig at have dødsensalvorlige konsekvenser – for begge parter ... Erik Amdrup (1923-1998) var
en dansk forfatter, overlæge og professor i kirurgi. Erik Amdrup har en baggrund inden for medicin og har
været tilknyttet syghuse i København og Aarhus samt været forsker på Aarhus Universitet. Erik Amdrup

debuterede med kriminalromanen "Hilsen fra Hans" i 1979 i en alder af 55 år. Sidenhen fulgte i nærheden af
tredive skønlitterære udgivelser. Erik Amdrup blev hædret med prisen De gyldne håndjern hele to gange. I
1984 fik han prisen for romanen "Hvem førte kniven" og i 1985 for "Uansøgt afsked". I 1989 modtog han

Palle Rosenkrantz-prisen for romanen "Renters rente", der blev filmatiseret af DR i 1996.
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