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En forskers død Helle Stangerup Hent PDF Et mystisk selvmord bliver startskuddet på en jagt efter sandheden
for den dansk-engelske Amy. Nogle mystiske omstændigheder omkring det formodede selvmord får hende til

at sætte sin egen efterforskning i gang fra sit hjem i London, men hun er ikke den eneste, der leder efter
sandheden. Alle har deres egne personlige motiver for at søge, men ikke alle har rent mel i posen - og de

færreste lader noget som helst stå i vejen for deres mål. Helle Stangerup (1939-2015) var en dansk forfatter,
der særligt var kendt og hædret for sine romaner og noveller. Stangerup blev cand.jur. i 1966 og fik sin
litterære debut i 1967 med krimiromanen "Gravskrift for Rødhætte". Året efter fik hun sit litterære

gennembrud med værket "De gule handsker". I løbet af sin karriere modtog hun adskillige priser, heriblandt
De Gyldne Laurbær i 1985 og Thit Jensens forfatterlegat i 1990. Udover sine skønlitterære værker udgav

Stangerup flere faglitterære værker om historikeren Saxo.

 

Et mystisk selvmord bliver startskuddet på en jagt efter sandheden
for den dansk-engelske Amy. Nogle mystiske omstændigheder
omkring det formodede selvmord får hende til at sætte sin egen
efterforskning i gang fra sit hjem i London, men hun er ikke den
eneste, der leder efter sandheden. Alle har deres egne personlige
motiver for at søge, men ikke alle har rent mel i posen - og de
færreste lader noget som helst stå i vejen for deres mål. Helle

Stangerup (1939-2015) var en dansk forfatter, der særligt var kendt
og hædret for sine romaner og noveller. Stangerup blev cand.jur. i

1966 og fik sin litterære debut i 1967 med krimiromanen "Gravskrift
for Rødhætte". Året efter fik hun sit litterære gennembrud med
værket "De gule handsker". I løbet af sin karriere modtog hun
adskillige priser, heriblandt De Gyldne Laurbær i 1985 og Thit
Jensens forfatterlegat i 1990. Udover sine skønlitterære værker
udgav Stangerup flere faglitterære værker om historikeren Saxo.



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=En forskers død&s=dkbooks

