
Når slangen skifter ham
Hent bøger PDF

Hans Henning Harmer

Når slangen skifter ham Hans Henning Harmer Hent PDF Det er sommeren 1992 og Adam Kosotskij er i færd
med at få orden på sin afdøde hustrus ting. Et arbejde, der ikke er helt let. Men midt i den sorgfulde

oprydningsproces finder Adam Kosotskji en stemme fra fortiden. Et levn, der både peger i retning af Adam
Kosotskjis egen hemmelige fortid og den, der tilhører hans forældre. Han beslutter sig for at grave dybere i
fortidens gemmer alt imens KGB, CIA og flere andre henholdsvis forsøger at hjælpe ham og stikke en kæp i
hjulpet på hans efterforskning. Men Adam Kosotskji må kende sandheden. En sandhed, der er spredt ud over

flere dele af verden; New York, Rusland og Armenien.

"Slagen bugter sig i blinde, men man læser opslugt med åbne øjne hele vejen til romanens sidste melankolske
sider." -Bo Tao Michäelis,Politiken

"Hvad der dog gør mest indtryk, er Harmers specielle talent for at skrive en fleksibel og stærkt udtryksfuld
prosa, der spænder fra det lyriske til det brutalt nøgterne, og som fuldt ud understøtter både følelsesbetingede
og spekulative udredninger... Harmers spændingsbog nr. 2 er en helt igennem flot og beunderingsværdig

præstation." -Lars Ole Sauerberg, Jyllands-Posten

Hans Henning Harmer (f. 1943) er en dansk forfatter, oversætter, kursusleder og akupunktør. Han er født på
Falster og boede i en kort årrække i Odense inden København blev hans faste base, når han ikke rejste verden
rundt. Hans Henning Harmer debuterede med romanen "Nr. 17 på dødslisten", der foregår på Sri Lanka. De

mange rejser til udlandet har haft en stor indflydelse på forfatterskabet, da handlingerne i bøgerne ofte foregår
i vidt forskellige egne af verden. En rejse ind i Hans Henning Harmers forfatterskab er derfor en litterærrejse

rundt på den blågrønne klode.

 

Det er sommeren 1992 og Adam Kosotskij er i færd med at få orden
på sin afdøde hustrus ting. Et arbejde, der ikke er helt let. Men midt i
den sorgfulde oprydningsproces finder Adam Kosotskji en stemme
fra fortiden. Et levn, der både peger i retning af Adam Kosotskjis
egen hemmelige fortid og den, der tilhører hans forældre. Han

beslutter sig for at grave dybere i fortidens gemmer alt imens KGB,
CIA og flere andre henholdsvis forsøger at hjælpe ham og stikke en
kæp i hjulpet på hans efterforskning. Men Adam Kosotskji må kende
sandheden. En sandhed, der er spredt ud over flere dele af verden;

New York, Rusland og Armenien.

"Slagen bugter sig i blinde, men man læser opslugt med åbne øjne
hele vejen til romanens sidste melankolske sider." -Bo Tao

Michäelis,Politiken

"Hvad der dog gør mest indtryk, er Harmers specielle talent for at
skrive en fleksibel og stærkt udtryksfuld prosa, der spænder fra det
lyriske til det brutalt nøgterne, og som fuldt ud understøtter både

følelsesbetingede og spekulative udredninger... Harmers



spændingsbog nr. 2 er en helt igennem flot og beunderingsværdig
præstation." -Lars Ole Sauerberg, Jyllands-Posten

Hans Henning Harmer (f. 1943) er en dansk forfatter, oversætter,
kursusleder og akupunktør. Han er født på Falster og boede i en kort
årrække i Odense inden København blev hans faste base, når han
ikke rejste verden rundt. Hans Henning Harmer debuterede med

romanen "Nr. 17 på dødslisten", der foregår på Sri Lanka. De mange
rejser til udlandet har haft en stor indflydelse på forfatterskabet, da
handlingerne i bøgerne ofte foregår i vidt forskellige egne af verden.
En rejse ind i Hans Henning Harmers forfatterskab er derfor en

litterærrejse rundt på den blågrønne klode.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Når slangen skifter ham&s=dkbooks

