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Bestseller Elisabeth Lyneborg Hent PDF En narkomisbrugende illegal indvandrer med en mystisk baggrund.
En pastor med oversete forfatteraspirationer på grund af et fantasiløst borgerligt navn. En laptop med et

spritnyt manuskript og et indbrud. Miks dette sammen, og du får en overraskende cocktail - en subtil satire
over en manipulerbar forlagsverden, hetzdrivende anmeldere, overfladisk popkultur og ekstreme amerikanere.
Også udhulingen af Folkekirkens betydning i de danske lokalsamfund og ikke mindst det danske skattetryk
får en tur med på vejen. Dette er en historie om to mennesker fra forskellige verdner, der tvinges sammen om
et storstillet bedrag i jagten på penge, berømmelse og indhold i en tilværelse fuld af skuffelser. Uddrag af

bogen: Hun stiller sig demonstrativt foran ham. "Nå, hvad skylder jeg æren for dit besøg? Er du kommet for
at give mig min bog tilbage? Eller er du kommet for at fortælle mig, at du har fortalt din forlægger, at det i
virkeligheden er mig, der har skrevet din succesroman, og at mit kæmpe honorar ligger klar i banken?" Han
ser nervøst på hende og begynder at famle i sine lommer. Hun retter pebersprayen mod ham og siger i et hårdt
tonefald: "Hold hænderne på dine knæ. Hvis du har en springkniv i dine lommer, så glem det." "Jeg vil have
en cigaret," siger han med angstens sved på panden. "Det er udelukket. Her i huset må der ikke ryges. Du må
vente til du kommer udenfor." Han sveder og ryster på hænderne. Han mangler sin amfetamin og er bange for
den uforsonlige kvinde. Om forfatteren: Elisabeth Lyneborg har været præst i Den danske Folkekirke i 26 år

og har et langt forfatterskab bag sig. Hun debuterede i 1979 med den humoristiske bog Præster er osse
mennesker, og siden er det gået slag i slag med en lang række voksen- og børnebøger i alle genrer. Indtil

videre er det blevet til atten bøger og en enkelt amerikansk udgivelse. Sideløbende med præstegerningen har
hun studeret antropologi ved Københavns Universitet og har beklædt en række tillidshverv. Hun har blandt
andet været medlem af Danmarks Radios programråd samt af Dansk Forfatterforenings bestyrelse og Danske
Skønlitterære Forfatteres Styrelse. Elisabeth Lyneborg er desuden en flittig og populær foredragsholder.

 

En narkomisbrugende illegal indvandrer med en mystisk baggrund.
En pastor med oversete forfatteraspirationer på grund af et fantasiløst
borgerligt navn. En laptop med et spritnyt manuskript og et indbrud.
Miks dette sammen, og du får en overraskende cocktail - en subtil
satire over en manipulerbar forlagsverden, hetzdrivende anmeldere,
overfladisk popkultur og ekstreme amerikanere. Også udhulingen af
Folkekirkens betydning i de danske lokalsamfund og ikke mindst det



danske skattetryk får en tur med på vejen. Dette er en historie om to
mennesker fra forskellige verdner, der tvinges sammen om et
storstillet bedrag i jagten på penge, berømmelse og indhold i en
tilværelse fuld af skuffelser. Uddrag af bogen: Hun stiller sig

demonstrativt foran ham. "Nå, hvad skylder jeg æren for dit besøg?
Er du kommet for at give mig min bog tilbage? Eller er du kommet

for at fortælle mig, at du har fortalt din forlægger, at det i
virkeligheden er mig, der har skrevet din succesroman, og at mit
kæmpe honorar ligger klar i banken?" Han ser nervøst på hende og
begynder at famle i sine lommer. Hun retter pebersprayen mod ham
og siger i et hårdt tonefald: "Hold hænderne på dine knæ. Hvis du
har en springkniv i dine lommer, så glem det." "Jeg vil have en

cigaret," siger han med angstens sved på panden. "Det er udelukket.
Her i huset må der ikke ryges. Du må vente til du kommer udenfor."
Han sveder og ryster på hænderne. Han mangler sin amfetamin og er

bange for den uforsonlige kvinde. Om forfatteren: Elisabeth
Lyneborg har været præst i Den danske Folkekirke i 26 år og har et

langt forfatterskab bag sig. Hun debuterede i 1979 med den
humoristiske bog Præster er osse mennesker, og siden er det gået
slag i slag med en lang række voksen- og børnebøger i alle genrer.
Indtil videre er det blevet til atten bøger og en enkelt amerikansk
udgivelse. Sideløbende med præstegerningen har hun studeret

antropologi ved Københavns Universitet og har beklædt en række
tillidshverv. Hun har blandt andet været medlem af Danmarks Radios
programråd samt af Dansk Forfatterforenings bestyrelse og Danske
Skønlitterære Forfatteres Styrelse. Elisabeth Lyneborg er desuden en

flittig og populær foredragsholder.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Bestseller&s=dkbooks

