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Angstens ansigt og andre historier Erik Amdrup Hent PDF "Stationsforstanderen vaklede, greb sig til brystet
og sank ned på den stol, Andersen for kort tid siden havde forladt. Han gispede efter vejret men smilede: -
Dumme enfoldige Andersen! hviskede han hæst. - Tåbelige fladpandede fjols! Forklarede jeg Dem ikke, at
den, som først greb pistolen, havde tabt? Han drejede langsomt hovedet og så op på uret. Viserne dækkede

hinanden og klokken slog klingert midnatstimen ind. Døren ved siden af billetlugen gik op og landbetjentens
massive skikkelse stivnede i åbningen."

10 højspændte noveller af forfatter og overlæge Erik Amdrup, der på forskelligvis undersøger menneskets
skyggesider, begæret, jalousien og angsten for at miste.

Indhold:
"Husholdersken"
"Højdeskræk"
"Madame"

"Angstens ansigt"
"Lederkursus"
"Uventet alibi"
"Husker Du?"
"Muldvarpen"

"Nat på Stationen"
"Skolelæreren"

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.

 

"Stationsforstanderen vaklede, greb sig til brystet og sank ned på den
stol, Andersen for kort tid siden havde forladt. Han gispede efter
vejret men smilede: - Dumme enfoldige Andersen! hviskede han

hæst. - Tåbelige fladpandede fjols! Forklarede jeg Dem ikke, at den,
som først greb pistolen, havde tabt? Han drejede langsomt hovedet
og så op på uret. Viserne dækkede hinanden og klokken slog klingert

midnatstimen ind. Døren ved siden af billetlugen gik op og
landbetjentens massive skikkelse stivnede i åbningen."

10 højspændte noveller af forfatter og overlæge Erik Amdrup, der på
forskelligvis undersøger menneskets skyggesider, begæret, jalousien

og angsten for at miste.

Indhold:
"Husholdersken"
"Højdeskræk"



"Madame"
"Angstens ansigt"
"Lederkursus"
"Uventet alibi"
"Husker Du?"
"Muldvarpen"

"Nat på Stationen"
"Skolelæreren"

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.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Angstens ansigt og andre historier&s=dkbooks

