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En skandale ved hoffet Robert Hansen Hent PDF Der er ikke bare tale om en krise mellem to lande, der i over
50 år med nød og næppe har holdt fred, men også om en personlig affære for en diplomat, der har lidt for
meget på spil, da han frier til en udenlandsk kvinde. Der er med andre ord mindst én skandale ved hoffet –
intet mindre, men måske mere. Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning. Den danske

forfatter Robert Hansen (1883-1957) skrev en lang række populære krimier under pseudonymerne Jens Anker
og Gert Kassov. Hans samtid gav ham tilnavnet Danmarks Conan Doyle efter den engelske forfatter bag

Sherlock Holmes-romanerne. Han debuterede i 1906 med "Tunge akkorder", og det blev sidenhen til i alt 48
udgivelser. Mange af romanerne har detektiven Arne Falk som hovedperson og er blevet oversat til adskillige

sprog.
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