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Cherry Ames og de unge veteraner Helen Wells Hent PDF 2. verdenskrig er slut, og Cherry Ames vender
hjem til Amerika, hvor hun skal arbejde på et hospital for tilskadekomne krigsveteraner. Cherry Ames får

noget af en udfordring med at holde humøret oppe hos soldater, der har mistet flere legemsdele og frygter, at
der ikke kommer til at være arbejde til dem, når de skal hjem til deres familie. Cherry Ames bliver venner
med en ung skovmand, der har mistet et ben, og som tvivler på, om han kan være til nogen nytte for sin

gamle mor, som han er eneforsørger for. Men Cherry Ames indgyder ham selvtillid, da han viser sig at være
uundværlig, for at hun kan opklare mysteriet om, hvem der har stjålet noget medicin, der betyder liv eller død

for en lille dreng.

Den amerikanske forfatter Helen Wells (1910-1986) er bedst kendt som skaberen af Cherry Ames-bøgerne,
som handler om en ung amerikansk sygeplejerskes spændende oplevelser først som sygeplejeelev og senere

som sygeplejerske over hele verden. Helen Wells står også bag de første fire bøger om Vicki Barr.

Lindhardt og Ringhof genudgiver den anmelderroste og af krimifans højtskattede serie om privatdetektiven
V.I. Warshawski, bedre kendt som Vic. Serien foregår i 80'erne og 90'ernes Chicago, hvor Vic gang på gang
vikles ind i gådefulde mysterier. Der kan trækkes paralleller til Raymond Chandlers Philip Marlowe-karakter,

men for fans af femikrimi-genren må serien om V.I. Warshawski siges at være moderskibet!

 

2. verdenskrig er slut, og Cherry Ames vender hjem til Amerika,
hvor hun skal arbejde på et hospital for tilskadekomne

krigsveteraner. Cherry Ames får noget af en udfordring med at holde
humøret oppe hos soldater, der har mistet flere legemsdele og

frygter, at der ikke kommer til at være arbejde til dem, når de skal
hjem til deres familie. Cherry Ames bliver venner med en ung

skovmand, der har mistet et ben, og som tvivler på, om han kan være
til nogen nytte for sin gamle mor, som han er eneforsørger for. Men

Cherry Ames indgyder ham selvtillid, da han viser sig at være
uundværlig, for at hun kan opklare mysteriet om, hvem der har
stjålet noget medicin, der betyder liv eller død for en lille dreng.

Den amerikanske forfatter Helen Wells (1910-1986) er bedst kendt
som skaberen af Cherry Ames-bøgerne, som handler om en ung
amerikansk sygeplejerskes spændende oplevelser først som

sygeplejeelev og senere som sygeplejerske over hele verden. Helen
Wells står også bag de første fire bøger om Vicki Barr.

Lindhardt og Ringhof genudgiver den anmelderroste og af krimifans
højtskattede serie om privatdetektiven V.I. Warshawski, bedre kendt
som Vic. Serien foregår i 80'erne og 90'ernes Chicago, hvor Vic gang
på gang vikles ind i gådefulde mysterier. Der kan trækkes paralleller
til Raymond Chandlers Philip Marlowe-karakter, men for fans af
femikrimi-genren må serien om V.I. Warshawski siges at være

moderskibet!



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Cherry Ames og de unge veteraner&s=dkbooks

