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Fader Brown gør skandale G.K. Chesterton Hent PDF En samling af G.K. Chestertons opfindsomme,

tankefulde og lyriske mysterier med den uanseelige lille præst i front. Historierne er fulde af paradokser,
åndelige indsigter og Chestertonsk fantasi – eller ser det store i det små. I titelhistorien bliver en smuk (og
gift) kvinde betaget af en anerkendt digter – og modsat, hvad man måske kunne forvente, yder Fader Brown
hende assistance heri. Her er også Hurtigløberen, Den fortryllede bog, Den grønne mand, De mekaniske

dukker, Kommunistens forbrydelse, Den overflødige knappenål og Det uløselige problem. Charme har Fader
Brown aldrig manglet, og lynende intelligent er han også. Begge dele har han arvet efter sin skaber,
spasmageren og filosoffen, journalisten og debattøren, manden hvis latter fik Fleet Street til at skælve,

optimisten og livskunstneren – G.K. Chesterton. Hans berømte detektiv bruger sin kendte blanding af naivt
intellekt og snarrådig intuition for at komme til bunds i 8 sager i denne samling af Fader Brown historier.

 

En samling af G.K. Chestertons opfindsomme, tankefulde og lyriske
mysterier med den uanseelige lille præst i front. Historierne er fulde
af paradokser, åndelige indsigter og Chestertonsk fantasi – eller ser
det store i det små. I titelhistorien bliver en smuk (og gift) kvinde
betaget af en anerkendt digter – og modsat, hvad man måske kunne
forvente, yder Fader Brown hende assistance heri. Her er også
Hurtigløberen, Den fortryllede bog, Den grønne mand, De

mekaniske dukker, Kommunistens forbrydelse, Den overflødige
knappenål og Det uløselige problem. Charme har Fader Brown aldrig
manglet, og lynende intelligent er han også. Begge dele har han arvet

efter sin skaber, spasmageren og filosoffen, journalisten og
debattøren, manden hvis latter fik Fleet Street til at skælve,

optimisten og livskunstneren – G.K. Chesterton. Hans berømte
detektiv bruger sin kendte blanding af naivt intellekt og snarrådig



intuition for at komme til bunds i 8 sager i denne samling af Fader
Brown historier.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Fader Brown gør skandale&s=dkbooks

