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Lederkursus Erik Amdrup Hent PDF Ellen nyder sin tilværelse, hvor et godt job på farten dog tager meget af
hendes tid. Hun klager derfor ikke over at skulle på et kursus, der kan bryde dagligdagens trummerum for en
stund. Men mødet er helt anderledes, end det hun er vant til. Mystiske ting og mærkelige hændelser skaber en

trykket stemning – og hvem er egentlig denne Bob Kramer?

Erik Amdrup (1923-1998) var en dansk forfatter, overlæge og professor i kirurgi. Erik Amdrup har en
baggrund inden for medicin og har været tilknyttet syghuse i København og Aarhus samt været forsker på
Aarhus Universitet. Erik Amdrup debuterede med kriminalromanen "Hilsen fra Hans" i 1979 i en alder af 55

år. Sidenhen fulgte i nærheden af tredive skønlitterære udgivelser.

Erik Amdrup blev hædret med prisen De gyldne håndjern hele to gange. I 1984 fik han prisen for romanen
"Hvem førte kniven" og i 1985 for "Uansøgt afsked". I 1989 modtog han Palle Rosenkrantz-prisen for

romanen "Renters rente", der blev filmatiseret af DR i 1996.
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af hendes tid. Hun klager derfor ikke over at skulle på et kursus, der
kan bryde dagligdagens trummerum for en stund. Men mødet er helt
anderledes, end det hun er vant til. Mystiske ting og mærkelige

hændelser skaber en trykket stemning – og hvem er egentlig denne
Bob Kramer?

Erik Amdrup (1923-1998) var en dansk forfatter, overlæge og
professor i kirurgi. Erik Amdrup har en baggrund inden for medicin
og har været tilknyttet syghuse i København og Aarhus samt været

forsker på Aarhus Universitet. Erik Amdrup debuterede med
kriminalromanen "Hilsen fra Hans" i 1979 i en alder af 55 år.
Sidenhen fulgte i nærheden af tredive skønlitterære udgivelser.

Erik Amdrup blev hædret med prisen De gyldne håndjern hele to
gange. I 1984 fik han prisen for romanen "Hvem førte kniven" og i
1985 for "Uansøgt afsked". I 1989 modtog han Palle Rosenkrantz-
prisen for romanen "Renters rente", der blev filmatiseret af DR i

1996.

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Lederkursus&s=dkbooks


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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


