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Labyrinten - Broerne til verden 2 Stig Dalager Hent PDF Vi er med Jon i Wien i årene 1993-94 i en betændt
politisk atmosfære, hvor han som New York-advokat eftersøger en østrigsk krigsforbryder. Samtidig genser

han sin kæreste Sine og opdager, at han har en søn.

Der er fyldt med psykologiske vendepunkter, imens romanen bevæger sig gennem Wiens fortid og samtid.

"Fejende og flot fortalt ... En medrivende oplevelse"

- Mette Winge, Politiken

Stig Dalager (f. 1952) er en dansk forfatter, dokumentarfilmskaber og manuskriptforfatter. Han debuterede i
1980 med "Hærværksforeningen og andre noveller", og sidenhen er det blevet til 55 værker, hvoraf mange er
oversat til fremmedsprog, ligesom flere af hans skuespil er blevet opført rundt omkring i verden blandt andet i
New York. Stig Dalager bevæger sig inden for genrerne historisk roman, psykologisk realisme, noveller og

dokumentariske romaner.

 

Vi er med Jon i Wien i årene 1993-94 i en betændt politisk
atmosfære, hvor han som New York-advokat eftersøger en østrigsk
krigsforbryder. Samtidig genser han sin kæreste Sine og opdager, at

han har en søn.

Der er fyldt med psykologiske vendepunkter, imens romanen
bevæger sig gennem Wiens fortid og samtid.

"Fejende og flot fortalt ... En medrivende oplevelse"

- Mette Winge, Politiken

Stig Dalager (f. 1952) er en dansk forfatter, dokumentarfilmskaber
og manuskriptforfatter. Han debuterede i 1980 med

"Hærværksforeningen og andre noveller", og sidenhen er det blevet
til 55 værker, hvoraf mange er oversat til fremmedsprog, ligesom
flere af hans skuespil er blevet opført rundt omkring i verden blandt
andet i New York. Stig Dalager bevæger sig inden for genrerne

historisk roman, psykologisk realisme, noveller og dokumentariske
romaner.

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Labyrinten - Broerne til verden 2&s=dkbooks


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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


