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Synd Sophus Micha\u00eblis Hent PDF Synd var Michaëlis' prosadebut, og består af to korte romaner, Astrid
og Nelly. I Astrid bliver den unge Astrid Hansen ansat i Chr. Langgaards Manufaktur- og Modeforretning som
ekspeditrice. Langgaard holder af at have sin ekspeditrice ved hånden, og forlanger, at hun skal flytte ind i et
værelse i hans hus og får kost og logi som en del af lønnen. Selv om han er gift, hindrer dette ham dog ikke i

at se langt efter den kønne ekspeditrice (ikke mindst, når hun er over ham på stigen), men det er dog
forretningens noget anløbne kommis, der udgør den virkelige fare. Nelly logerer hos kaffehandler Jacobsens,
og er en livsglad pige med hang til en lille cognac eller et glas champagne, og plads til mere end én mand ad

gangen i sit hjerte. Det opdager den unge mand, der er fortælleren, dog ikke lige med det samme.

 

Synd var Michaëlis' prosadebut, og består af to korte romaner, Astrid
og Nelly. I Astrid bliver den unge Astrid Hansen ansat i Chr.
Langgaards Manufaktur- og Modeforretning som ekspeditrice.
Langgaard holder af at have sin ekspeditrice ved hånden, og

forlanger, at hun skal flytte ind i et værelse i hans hus og får kost og
logi som en del af lønnen. Selv om han er gift, hindrer dette ham dog
ikke i at se langt efter den kønne ekspeditrice (ikke mindst, når hun
er over ham på stigen), men det er dog forretningens noget anløbne
kommis, der udgør den virkelige fare. Nelly logerer hos kaffehandler
Jacobsens, og er en livsglad pige med hang til en lille cognac eller et

glas champagne, og plads til mere end én mand ad gangen i sit
hjerte. Det opdager den unge mand, der er fortælleren, dog ikke lige

med det samme.

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Synd&s=dkbooks


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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


