
Tavshed er guld
Hent bøger PDF

Anna Grue

Tavshed er guld Anna Grue Hent PDF Det var en hemmelig affære. Hvor var det dog banalt, tænkte Gitte og
så efter kvinden. Så fik hun en idé.

12 danske forfattere, herunder Anna Grue, har skrevet en kriminovelle. Hver novelle skal indeholde en rejse,
men hvad der i øvrigt sker, er helt op til forfatterne selv. Novellen 'Tavshed er guld' er en del af serien 'Mord
på farten', der blev trykt første gang i DSB's magasin Ud & Se i 2011. E-novellen er udgivet i samarbejde

mellem forfatteren, Lindhardt og Ringhof og Ud & Se.

Anna Grue (f. 1957) debuterede i 2005 med ’Noget for noget’, som blev præmieret med Det Danske
Kriminalakademis debutantpris. I 2007 påbegyndte hun en krimiserie med privatdetektiven Dan Sommerdahl

i hovedrollen. Anna Grue er oprindeligt uddannet som grafisk designer og har været chefredaktør for en
række magasiner.
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12 danske forfattere, herunder Anna Grue, har skrevet en
kriminovelle. Hver novelle skal indeholde en rejse, men hvad der i
øvrigt sker, er helt op til forfatterne selv. Novellen 'Tavshed er guld'
er en del af serien 'Mord på farten', der blev trykt første gang i DSB's
magasin Ud & Se i 2011. E-novellen er udgivet i samarbejde mellem

forfatteren, Lindhardt og Ringhof og Ud & Se.

Anna Grue (f. 1957) debuterede i 2005 med ’Noget for noget’, som
blev præmieret med Det Danske Kriminalakademis debutantpris. I
2007 påbegyndte hun en krimiserie med privatdetektiven Dan

Sommerdahl i hovedrollen. Anna Grue er oprindeligt uddannet som
grafisk designer og har været chefredaktør for en række magasiner.
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