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Virtuosen Erik Amdrup Hent PDF Leif på 10 år lever et helt almindeligt børneliv sammen med sin mor i
Helsingør. Men alting ændrer sig pludseligt, da Leif ved en tilfældighed pludselig står ansigt til ansigt med en
farlig lejemorder. Da politiet for nys om Leifs møde, begynder et kapløb mod tiden for at fange lejemorderen,

inden han får fingrene i den 10 årige dreng.

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.

 

Leif på 10 år lever et helt almindeligt børneliv sammen med sin mor
i Helsingør. Men alting ændrer sig pludseligt, da Leif ved en

tilfældighed pludselig står ansigt til ansigt med en farlig lejemorder.
Da politiet for nys om Leifs møde, begynder et kapløb mod tiden for
at fange lejemorderen, inden han får fingrene i den 10 årige dreng.

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.

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Virtuosen&s=dkbooks


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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


