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Håbets lys er tændt Johannes Mario Simmel Hent PDF Forlaget skriver: Videnskabsmanden Adrian Lindhout
kæmper en personlig kamp for at nå et mål, der kan være hele menneskeheden til gavn. Han er i gang med at
udvikle et stof, som kan hindre heroin i at have nogen effekt på mennesker, og selvom han blandt andet

modtager Nobelprisen for sit arbejde, finder han ud af, at modgangen er svær at komme udenom.

Nogle gange er der blot tale om hverdagens problematikker – involverende politikere, menneskelige tragedier
og forelskede kvinder. Andre gange er der langt større kræfter på spil i form af betydningsfulde aktører inden
for narkohandelens kriminelle organisationer, der vil gøre hvad som helst, for at Lindhouts livsværk ikke

fuldendes.

Den østrigske forfatter Johannes Mario Simmel (1924-2009) voksede op i både Wien og London, og efter at
have uddannet sig til kemiingeniør, arbejdede han som journalist, oversætter og tolk for den amerikanske

militærregering i Østrig efter anden verdenskrig. Simmel fik sin litterære debut i 1947 med novellesamlingen
"Begegnung im Nebel". Efterfølgende udgav Simmel både børnebøger, skuespil og romaner.

 

Forlaget skriver: Videnskabsmanden Adrian Lindhout kæmper en
personlig kamp for at nå et mål, der kan være hele menneskeheden
til gavn. Han er i gang med at udvikle et stof, som kan hindre heroin
i at have nogen effekt på mennesker, og selvom han blandt andet

modtager Nobelprisen for sit arbejde, finder han ud af, at modgangen
er svær at komme udenom.

Nogle gange er der blot tale om hverdagens problematikker –
involverende politikere, menneskelige tragedier og forelskede
kvinder. Andre gange er der langt større kræfter på spil i form af
betydningsfulde aktører inden for narkohandelens kriminelle

organisationer, der vil gøre hvad som helst, for at Lindhouts livsværk
ikke fuldendes.

Den østrigske forfatter Johannes Mario Simmel (1924-2009) voksede
op i både Wien og London, og efter at have uddannet sig til

kemiingeniør, arbejdede han som journalist, oversætter og tolk for
den amerikanske militærregering i Østrig efter anden verdenskrig.

Simmel fik sin litterære debut i 1947 med novellesamlingen
"Begegnung im Nebel". Efterfølgende udgav Simmel både

børnebøger, skuespil og romaner.

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Håbets lys er tændt&s=dkbooks


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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


