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Alt for Peter Willy Corsari Hent PDF Den berømte skuespillerinde Marjon Dello blev enke i en ung alder og
har haft mange flygtige forhold lige siden. Da hun bliver alvorligt syg, begynder hun imidlertid at se sit liv i

et nyt lys. Hun beslutter sig for, at når hun bliver rask, vil hun droppe de meningsløse affærer og leve
udelukkende for sin halvvoksne søn Peters skyld. Men da hun bliver rask, bliver dette løfte svært at holde, og
det får alvorlige konsekvenser for hendes forhold til Peter, der ender med at træffe et skæbnesvangert valg i
frustration og vrede over sin mors opførsel. Willy Corsari (1897-1998) var en belgisk forfatter. Hun fik sin
litterære debut i 1927 og udgav siden adskillige romaner helt frem til starten af 1970‘erne. Flere af Willy

Corsaris romaner blev oversat til dansk, heriblandt "Illusion" fra 1953.

 

Den berømte skuespillerinde Marjon Dello blev enke i en ung alder
og har haft mange flygtige forhold lige siden. Da hun bliver alvorligt
syg, begynder hun imidlertid at se sit liv i et nyt lys. Hun beslutter
sig for, at når hun bliver rask, vil hun droppe de meningsløse affærer
og leve udelukkende for sin halvvoksne søn Peters skyld. Men da
hun bliver rask, bliver dette løfte svært at holde, og det får alvorlige
konsekvenser for hendes forhold til Peter, der ender med at træffe et
skæbnesvangert valg i frustration og vrede over sin mors opførsel.
Willy Corsari (1897-1998) var en belgisk forfatter. Hun fik sin

litterære debut i 1927 og udgav siden adskillige romaner helt frem til
starten af 1970‘erne. Flere af Willy Corsaris romaner blev oversat til

dansk, heriblandt "Illusion" fra 1953.

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Alt for Peter&s=dkbooks


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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


