Da kærligheden kom til byen
Forfatter:

Hans Lyngby Jepsen

Udgivet:

21. december 2017

ISBN:

9788711891292

Forlag:

Saga

Kategori:

Litteratur og fiktion

Sprog:

Dansk

Da kærligheden kom til byen.pdf
Da kærligheden kom til byen.epub

Romanen "Da kærligheden kom til byen" tager sin begyndelse i 1930'ernes Aalborg, hvor hovedpersonens
farbror, den ærværdige spidsborger Kristian, kommer til byen.
Han er medlem af en forening for byens velhavere, der lever et korrekt og arbejdsomt liv om dagen og i
begærlig dekadence om natten. Men en nat går det galt og en ung kvinde bliver myrdet.
Mordet ryster hele lokalsamfundet, omend det aldrig bliver opklaret. Mange år efter vender bogens
hovedperson tilbage. Han er i mellemtiden blevet en voksen mand.
Erindringen om mordet har dog aldrig sluppet ham, og snart er han i gang med stykke brikkerne sammen af
det gamle mysterium. Hans Lyngby Jepsen (1920-2001) var en dansk skønlitterær forfatter. Hans Lyngby
Jepsen blev født på en fattiggård i Aalborg, hvor hans far var forstander. Han flyttede fra byen efter
studentereksamen for at studere på Polyteknisk Læreanstalt i København. Hans Lyngby Jepsen debuterede i
1943 med en novelle i Politiken, i 1945 udkom hans første novellesamling og i 1946 debuterede han som
romanforfatter. I perioden 1964-88 boede han på Sicilien. Øen, dens folk og landskaber blev en stor
inspirationskilde for forfatteren, der med kærlig humor og den fremmedes distance skildrede dette særegne
folkefærd. Efter 1988 boede Hans Lyngby Jepsen henholdsvis i København, på Frederiksberg og i
Nordjylland. Hans Lyngby Jepsen bestred indflydelsesrige poster i både Dansk Forfatterforening og Danske

Skønlitterære Forfattere, og var i det hele taget en kendt og anerkendt skikkelse i det litterære landskab.
8 - Nøglen til Himmeriget Del 1 2 Skrevet af Digitalo Tilføj til min liste “Moder Berit, da Fader Svend
kravlede af mig, var hans tingest blevet blød og skinnede underligt. dk, og kom i kontakt med mere end 50.
2017: I denne uge røg Michael Winckler helt til tops på Dansk toppen med Alting kan ske nu i nat. Biografi.
4. – fortalt af Poul Larsen. Opret en gratis dating-profil på Single.
Love It Alle We Have Left.
Stort tillykke til Michael og også til … Har du været udsat for utroskab. 16. fl. Get Out Of Your Own Way
1 Henover Byens Tage glide De sidste Smil, de hendøende Rester Af Dagen og Solen. Markér dine
favoritudsendelser ved at klikke på hjertet på udsendelsen, og få hurtigt adgang til dine udsendelser på tværs af
dine enheder med DR TV. 3. Get Out Of Your Own Way 1 Henover Byens Tage glide De sidste Smil, de
hendøende Rester Af Dagen og Solen. 4. Niels Ebbesen (død 1340) væbner og frihedskæmper Statuen af
Niels Ebbesen på Rådhustorvet blev afsløret på heltens dødsdag den 2. Stort tillykke til Michael og også til …
Dating for dig, der er single og træt af at spilde tiden.

