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Audi Ane Cortzen Hent PDF Forlaget skriver: Daniel er en garvet reklamemand. Alligevel kniber det med
løgnehistorierne, da hans ene øje begynder at opføre sig underligt og tvinger ham til at gøre op med sin

fortid.

Daniel Berger er direktør i et af Københavns førende reklamebureauer og lever tilsyneladende et
ubesværet velhaverliv med stor villa på Strandvejen og toptunet Audi. Men Daniel bærer rundt på

en hemmelighed, og da hans ene øje pludselig begynder at bule ud af hovedet på ham, tvinges han til at tage
hele sin tilværelse op til revision.

Ida er på mange måder et usædvanligt barn. Hun vokser op i et parcelhuskvarter som enebarn af den
hjemmegående husmor Inger og revisoren Poul. En dag finder hun ved et tilfælde ud af, at hendes forældre

fortier noget for hende, og denne fortielse planter kimen til en dyb aversion i hendes indre. Da hun
rammer teenageårene, vælger hun at tage sin skæbne i egne hænder.

Audi er en både dyster og humoristisk fortælling om to mennesker, der på hver deres måde gør op med den
rolle, de er blevet tildelt af deres omgivelser, og den, de har etableret for sig selv.  

Ane Cortzen (f. 1974). Dansk tv-vært og moderator. Ane er uddannet arkitekt og siden 2016 kulturchef for
Kähler-koncernen efter i mange år at have været tilknyttet Danmarks Radio – først som kreativ chef og siden

som tv-vært på programmer som TV!TV!TV! og Vogternes råd.
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underligt og tvinger ham til at gøre op med sin fortid.

Daniel Berger er direktør i et af Københavns
førende reklamebureauer og lever tilsyneladende et

ubesværet velhaverliv med stor villa på Strandvejen og toptunet
Audi. Men Daniel bærer rundt på en hemmelighed, og da hans
ene øje pludselig begynder at bule ud af hovedet på ham, tvinges

han til at tage hele sin tilværelse op til revision.

Ida er på mange måder et usædvanligt barn. Hun vokser op i
et parcelhuskvarter som enebarn af den hjemmegående husmor Inger
og revisoren Poul. En dag finder hun ved et tilfælde ud af, at hendes
forældre fortier noget for hende, og denne fortielse planter kimen til
en dyb aversion i hendes indre. Da hun rammer teenageårene, vælger

hun at tage sin skæbne i egne hænder.

Audi er en både dyster og humoristisk fortælling om to
mennesker, der på hver deres måde gør op med den rolle, de er
blevet tildelt af deres omgivelser, og den, de har etableret for sig

selv.  



Ane Cortzen (f. 1974). Dansk tv-vært og moderator. Ane
er uddannet arkitekt og siden 2016 kulturchef for Kähler-

koncernen efter i mange år at have været tilknyttet Danmarks Radio
– først som kreativ chef og siden som tv-vært på programmer

som TV!TV!TV! og Vogternes råd.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Audi&s=dkbooks

