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Skind og ben Thorne Smith Hent PDF Som i enhver klassisk Thorne Smith-roman sker der ikke for lidt i

"Skind og ben", hvor læseren blandt andet introduceres for et væld af farverige personligheder, både dyr og
mennesker. Blandt andet er der hunden, Futterknas og to personer, som opholder sig på et hotel for gangstere
– og så er der lige pressefotografen, der til sine kunders chok og rædsel har fået sig den uheldige vane at

forvandle sig til intet mindre end skind og ben; og så endda på de mest ubelejlige tidspunkter! Thorne Smith
(1892-1934) var en amerikansk forfatter, der var kendt for sine mange humoristiske fantasyromaner fyldt med

overnaturlige fænomener og forvandlinger. Thorne var ligeledes kendt for at skrive bøger, hvor det ikke
skortede på sex og indtagelse af alkohol – og ironisk nok blev hans bøger solgt i flere millioner eksemplarer i

1930‘ernes USA, der var præget af blandt andet alkoholforbud.

 

Som i enhver klassisk Thorne Smith-roman sker der ikke for lidt i
"Skind og ben", hvor læseren blandt andet introduceres for et væld af
farverige personligheder, både dyr og mennesker. Blandt andet er der
hunden, Futterknas og to personer, som opholder sig på et hotel for
gangstere – og så er der lige pressefotografen, der til sine kunders
chok og rædsel har fået sig den uheldige vane at forvandle sig til
intet mindre end skind og ben; og så endda på de mest ubelejlige

tidspunkter! Thorne Smith (1892-1934) var en amerikansk forfatter,
der var kendt for sine mange humoristiske fantasyromaner fyldt med
overnaturlige fænomener og forvandlinger. Thorne var ligeledes

kendt for at skrive bøger, hvor det ikke skortede på sex og indtagelse
af alkohol – og ironisk nok blev hans bøger solgt i flere millioner
eksemplarer i 1930‘ernes USA, der var præget af blandt andet

alkoholforbud.



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Skind og ben&s=dkbooks

