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Sommer i september Hans Lyngby Jepsen Hent PDF Forlaget skriver: Efter at have været udenlands en del år
får ingeniør Karl Magnus Aurel til opgave at udvikle en omfattende plan for Sydhavnsområdet i København.
Han får Iva Merete som kollega. En kvinde, som Karl Magnus for mange år siden har haft en affære med. Karl
Magnus øjner muligheden for en behagelig genoptagelse af forholdet. Hans ægteskab knager nemlig en del.
Men Iva Merete har forandret sig. Hun er modnet og har fundet sit værd, hvilket åbenbart ikke er til Karl
Magnus fordel. Midt i al rodet med kvinderne, dør ingeniørens far. Dødsfaldet påvirker naturligvis Karl

Magnus, der samtidig finder ud af, at hans prestigeprojekt blot er en del af et politisk spil på rådhuset og det
aldrig vil blive eksekveret.

"Sommer i september" er historien om en midaldrende, mandlig ingeniør, der trods sin ekspertise inden for
konstruktion ikke formår at holde sammen på de mest fundamentale dele af tilværelsen.

Hans Lyngby Jepsen (1920-2001) var en dansk skønlitterær forfatter. Han blev født på en fattiggård i Aalborg,
hvor hans far var forstander, men flyttede fra byen efter studentereksamen for at studere på Polyteknisk

Læreanstalt i København. I 1943 debuterede han med en novelle i Politiken. To år efter udkom hans første
novellesamling og i 1946 debuterede han som romanforfatter.

I perioden 1964-88 boede han på Sicilien. Øen, dens folk og landskaber blev en stor inspirationskilde for
forfatteren, der med kærlig humor og den fremmedes distance skildrede dette særegne folkefærd. Efter 1988

boede han henholdsvis i København, på Frederiksberg og i Nordjylland.

Hans Lyngby Jepsen bestred indflydelsesrige poster i både Dansk Forfatterforening og Danske Skønlitterære
Forfattere, og var i det hele taget en kendt og anerkendt skikkelse i det litterære landskab.

 

Forlaget skriver: Efter at have været udenlands en del år får ingeniør
Karl Magnus Aurel til opgave at udvikle en omfattende plan for

Sydhavnsområdet i København. Han får Iva Merete som kollega. En
kvinde, som Karl Magnus for mange år siden har haft en affære med.
Karl Magnus øjner muligheden for en behagelig genoptagelse af

forholdet. Hans ægteskab knager nemlig en del. Men Iva Merete har
forandret sig. Hun er modnet og har fundet sit værd, hvilket åbenbart
ikke er til Karl Magnus fordel. Midt i al rodet med kvinderne, dør
ingeniørens far. Dødsfaldet påvirker naturligvis Karl Magnus, der
samtidig finder ud af, at hans prestigeprojekt blot er en del af et

politisk spil på rådhuset og det aldrig vil blive eksekveret.

"Sommer i september" er historien om en midaldrende, mandlig
ingeniør, der trods sin ekspertise inden for konstruktion ikke formår

at holde sammen på de mest fundamentale dele af tilværelsen.

Hans Lyngby Jepsen (1920-2001) var en dansk skønlitterær forfatter.
Han blev født på en fattiggård i Aalborg, hvor hans far var

forstander, men flyttede fra byen efter studentereksamen for at
studere på Polyteknisk Læreanstalt i København. I 1943 debuterede

han med en novelle i Politiken. To år efter udkom hans første
novellesamling og i 1946 debuterede han som romanforfatter.



I perioden 1964-88 boede han på Sicilien. Øen, dens folk og
landskaber blev en stor inspirationskilde for forfatteren, der med
kærlig humor og den fremmedes distance skildrede dette særegne
folkefærd. Efter 1988 boede han henholdsvis i København, på

Frederiksberg og i Nordjylland.

Hans Lyngby Jepsen bestred indflydelsesrige poster i både Dansk
Forfatterforening og Danske Skønlitterære Forfattere, og var i det
hele taget en kendt og anerkendt skikkelse i det litterære landskab.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Sommer i september&s=dkbooks

