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Kondorens hævn Peter Jerndorff-Jessen Hent PDF Samme aften som ingeniør Rolf Wilde skal fejre sin søn
Thors eksamen som radiotelegrafist og hans nyerhvervede flyvercertifikat, får han et opkald fra sin chef i

Berlin, præsidenten for luftfartsselskabet Paneural. En af selskabets ekspres-postflyvemaskiner er nødlandet i
u, og dens værdifulde last af diamanter fra Sydafrika er forsvundet. Nu må far og søn forsøge at få styr på op
og ned i den mystiske sag. Peter Jerndorff-Jessen (1900-1993) var forfatter, journalist og oversætter. Han
voksede op i et borgerligt hjem på Frederiksberg, men rejste efter studentereksamen til Argentina, hvor han
opholdt sig i første halvdel af 1920‘erne. Derefter vendte han hjem til Danmark for at studere engelsk og
idræt. Jerndorff-Jessen begyndte at skrive ungdomsjournalistisk i slutningen af 1920‘erne og udgav sine
første romaner på Drengebladets Forlag i begyndelsen af 1930‘erne. Han skrev primært bøger med raske,

eventyrlystne drenge i hovedrollen, men sent i livet udgav han også en biografi om den franske digter Cyrano
de Bergerac, som han havde arbejdet på gennem mange år.

 

Samme aften som ingeniør Rolf Wilde skal fejre sin søn Thors
eksamen som radiotelegrafist og hans nyerhvervede flyvercertifikat,

får han et opkald fra sin chef i Berlin, præsidenten for
luftfartsselskabet Paneural. En af selskabets ekspres-

postflyvemaskiner er nødlandet i u, og dens værdifulde last af
diamanter fra Sydafrika er forsvundet. Nu må far og søn forsøge at
få styr på op og ned i den mystiske sag. Peter Jerndorff-Jessen (1900-
1993) var forfatter, journalist og oversætter. Han voksede op i et

borgerligt hjem på Frederiksberg, men rejste efter studentereksamen
til Argentina, hvor han opholdt sig i første halvdel af 1920‘erne.
Derefter vendte han hjem til Danmark for at studere engelsk og
idræt. Jerndorff-Jessen begyndte at skrive ungdomsjournalistisk i

slutningen af 1920‘erne og udgav sine første romaner på
Drengebladets Forlag i begyndelsen af 1930‘erne. Han skrev primært
bøger med raske, eventyrlystne drenge i hovedrollen, men sent i livet



udgav han også en biografi om den franske digter Cyrano de
Bergerac, som han havde arbejdet på gennem mange år.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

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

