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spionnovelle er vi tilbage under den kolde krig. En sovjetisk astronom ankommer til København og skal nu
indfinde sig under de danske forhold på en særligt oprettet afdeling af Københavns Universitet – særligt
oprettet i den forstand, at der bare blev sat et skilt op i en tilfældig bygning i København i håb om, at man
således kunne vinde forskerens tillid. Leff Mokrusov er mere fange end gæst, og det ved både han selv og
hans oppasser, som i virkeligheden mere er hans fangevogter. Men hvad skal han egentlig i Danmark? Selv
fangevogteren er i tvivl, for som spion får man ikke mere at vide end det, der er allerhøjest nødvendigt.

Jørgen Mathiassen (f. 1933) er oprindeligt uddannet advokat, men har også fungeret inden for
forfattergerningen både inden for faglitteratur og skønlitteratur. Han er primært kendt for sine krimier, men
har også skrevet utallige bøger og artikler om sig fag (jura). Han blev tildelt Poe-Prisen for årets bedste

kriminalroman i 1978 og 1987.

 

I Jørgen Mathiassens spionnovelle er vi tilbage under den kolde krig.
En sovjetisk astronom ankommer til København og skal nu indfinde

sig under de danske forhold på en særligt oprettet afdeling af
Københavns Universitet – særligt oprettet i den forstand, at der bare
blev sat et skilt op i en tilfældig bygning i København i håb om, at
man således kunne vinde forskerens tillid. Leff Mokrusov er mere
fange end gæst, og det ved både han selv og hans oppasser, som i

virkeligheden mere er hans fangevogter. Men hvad skal han egentlig
i Danmark? Selv fangevogteren er i tvivl, for som spion får man ikke

mere at vide end det, der er allerhøjest nødvendigt. Jørgen
Mathiassen (f. 1933) er oprindeligt uddannet advokat, men har også
fungeret inden for forfattergerningen både inden for faglitteratur og
skønlitteratur. Han er primært kendt for sine krimier, men har også
skrevet utallige bøger og artikler om sig fag (jura). Han blev tildelt

Poe-Prisen for årets bedste kriminalroman i 1978 og 1987.



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Variationer over et tema af Len Deighton&s=dkbooks

