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Bruden var i sort Cornell Woolrich Hent PDF I New York bliver flere mænd myrdet – på vidt forskellige og
meget opfindsomme måder. Politiet finder hurtigt ud af, at en ung, smuk kvinde ved alle drabene er den

sidste, der er blevet set sammen med ofrene – mere og mere peger på, at hun er den, der står bag
forbrydelserne. Men derudover står politiet på bar bund – for hvem er kvinden, og hvorfor skal disse mænd

dø?

Cornell Woolrich (1903-1968), amerikansk forfatter; skrev utallige romaner og noveller, især inden for pulp-
og krimigenrerne. Debut 1926. Var i sine første seks romaner stærkt inspireret af F. Scott Fitzgerald, men det

var med en lang række ikoniske, hårdkogte ’American Noir’-romaner, han for alvor slog sit navn fast.
Woolrich oplevede at blive

ekstremt anerkendt i New Yorks forfattermiljø i sin samtid, især regnes hans bøger fra 1940-1948 for en
’Golden Era’. Netop ”The Bride Wore Black” indvarslede denne storhedstid.

Woolrich var en af ’De Fire Store’ amerikanske krimiforfattere – i liga med Dashiell Hammett, Erle Stanley
Gardner og Raymond Chandler. Flere krimi- og spændingsfilm bygger på romaner og noveller skrevet af

Woolrich end af nogen anden krimiforfatter – og adskillige af disse film blev filmatiseret af store instruktører
som fx François Truffaut og Alfred Hitchcock. Truffaut instruerede ”The Bride Wore Black” i 1968, og både

film og roman er siden blevet kult!
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opfindsomme måder. Politiet finder hurtigt ud af, at en ung, smuk
kvinde ved alle drabene er den sidste, der er blevet set sammen med

ofrene – mere og mere peger på, at hun er den, der står bag
forbrydelserne. Men derudover står politiet på bar bund – for hvem

er kvinden, og hvorfor skal disse mænd dø?

Cornell Woolrich (1903-1968), amerikansk forfatter; skrev utallige
romaner og noveller, især inden for pulp- og krimigenrerne. Debut
1926. Var i sine første seks romaner stærkt inspireret af F. Scott
Fitzgerald, men det var med en lang række ikoniske, hårdkogte

’American Noir’-romaner, han for alvor slog sit navn fast. Woolrich
oplevede at blive

ekstremt anerkendt i New Yorks forfattermiljø i sin samtid, især
regnes hans bøger fra 1940-1948 for en ’Golden Era’. Netop ”The

Bride Wore Black” indvarslede denne storhedstid.
Woolrich var en af ’De Fire Store’ amerikanske krimiforfattere – i
liga med Dashiell Hammett, Erle Stanley Gardner og Raymond
Chandler. Flere krimi- og spændingsfilm bygger på romaner og

noveller skrevet af Woolrich end af nogen anden krimiforfatter – og
adskillige af disse film blev filmatiseret af store instruktører som fx
François Truffaut og Alfred Hitchcock. Truffaut instruerede ”The
Bride Wore Black” i 1968, og både film og roman er siden blevet
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