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SØLVRÆVENE Steen Buus Johannesen Hent PDF Smyrna kom som barn i pleje, da hendes mor døde af en
overdosis narkotika, og faderen var alkoholiker. Som voksen bliver Smyrna husholderske med to meget store
midaldrende, madglade brødre. Pludselig bliver hun kidnappet, og efterforskningsteamet må finde ud af, hvor
Smyrna er. Sporene fører dem til en kro, hvor sugar babes mødes deres sugar daddy, men spørgsmålet er, hvad

det har at gøre med Smyrna og andre forsvundne kvinder. Denne bog belyser blandt andet den til tider
tragiske forskel mellem at være i familiepleje eller blive adopteret, når forældrene ikke kan gøre det alene.
Uddrag af bogen ”Hvad betalte I egentlig Smyrna om måneden i løn?” spurgte Ella og kiggede den ældste
krageunge i øjnene. Han tøvede lidt, inden han svarede. ”Ja, der var jo fri kost og logi, så i begyndelsen fik
hun 1.000 kr. om måneden, men vi satte det op til 1.500 kr. for et par år siden.” Ella kiggede over til Ibsen.
”Ja, vi har ikke så mange penge at rutte med,” forklarede Krageungen, nærmest lidt undskyldende. ”Ser I, for
os er det mange penge. Vi må leve af vores får, gæs, høns og ænder.” Om forfatteren Steen B. J. (f. 1965)

skriver en serie af krimier med hverdagsrealisme, der henvender sig til krimiinteresserede læsere i alle aldre
og mest handler om mennesker og skæbnefortællinger frem for blod, sex, vold og action. Sproget er

hverdagsagtigt og uden manipulerende billedsproglige virkemidler. Det giver læseren en unik frihed til selv at
danne sig uforglemmelige og personlige billeder ud fra de menneskelige relationer i den fremadskridende

handling, hvor mord- og andre krimigåder løses.

 

Smyrna kom som barn i pleje, da hendes mor døde af en overdosis
narkotika, og faderen var alkoholiker. Som voksen bliver Smyrna
husholderske med to meget store midaldrende, madglade brødre.

Pludselig bliver hun kidnappet, og efterforskningsteamet må finde ud
af, hvor Smyrna er. Sporene fører dem til en kro, hvor sugar babes
mødes deres sugar daddy, men spørgsmålet er, hvad det har at gøre
med Smyrna og andre forsvundne kvinder. Denne bog belyser blandt
andet den til tider tragiske forskel mellem at være i familiepleje eller
blive adopteret, når forældrene ikke kan gøre det alene. Uddrag af
bogen ”Hvad betalte I egentlig Smyrna om måneden i løn?” spurgte
Ella og kiggede den ældste krageunge i øjnene. Han tøvede lidt,



inden han svarede. ”Ja, der var jo fri kost og logi, så i begyndelsen
fik hun 1.000 kr. om måneden, men vi satte det op til 1.500 kr. for et
par år siden.” Ella kiggede over til Ibsen. ”Ja, vi har ikke så mange

penge at rutte med,” forklarede Krageungen, nærmest lidt
undskyldende. ”Ser I, for os er det mange penge. Vi må leve af vores
får, gæs, høns og ænder.” Om forfatteren Steen B. J. (f. 1965) skriver

en serie af krimier med hverdagsrealisme, der henvender sig til
krimiinteresserede læsere i alle aldre og mest handler om mennesker
og skæbnefortællinger frem for blod, sex, vold og action. Sproget er
hverdagsagtigt og uden manipulerende billedsproglige virkemidler.
Det giver læseren en unik frihed til selv at danne sig uforglemmelige

og personlige billeder ud fra de menneskelige relationer i den
fremadskridende handling, hvor mord- og andre krimigåder løses.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

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

