Forfatteren
Forfatter:

H.K. Grande

Forlag:

Kolofon Forlag

Sprak:

Bokmål

Antall sider:

248

ISBN/EAN:

9788230014554

Kategori:

Romaner

Utgivelsesar:

2016

Forfatteren.pdf
Forfatteren.epub

Forfatter Benjamin Hermansen lar ingenting stå i veien for sitt arbeid når han endelig har fått snusen i en god
historie. Hans dårlige vaner skaper allikevel tilstrekkelig med problemer for ham.
Det høye kokain forbruket sørger for det. Men en ukuelig tro på seg selv det har han, helt til det motsatte er
bevist.
Forfatteren, er en historie om en lettere forvirret forfatter, en forskrudd psykolog og en grådig advokat. Når
disse går i duell. Da tar det av i Moss by`s underverden. Disse gutta duellerer ikke med kuler og krutt, men
med harde ord. Hvor langt er disse folka villig til å gå for å oppnå sine mål? Det er bare å lese historien så har
du svaret!
Levi Henriksens offisielle nettsted.
Finn ut mer om forfatteren, inspirasjoner og mer om bøkenes univers! Lesbisk rebell. Gerd Brantenberg skrev
lesbisk, organiserte lesbisk og levde lesbisk i full offentlighet. På 70-tallet var det mer enn litt uvanlig. Levi
Henriksens offisielle nettsted. Finn ut mer om forfatteren, inspirasjoner og mer om bøkenes univers!
Hjemmeside homepage for Simon Stranger, forfatteren av Barsakh, Verdensredderne, En fremmed i verden

mm. Norsk faglitterær forfatter-og oversetterforening (NFF) er en fagforening for sakprosaforfattere og
oversettere av sakprosa. «Enklere blir det ikke» sier Morten Bragdø.
Han sier også at du nok bør glemme det dine foreldre lærte deg om hagestell. «Faktisk så bør du glemme det
nesten. En av våre kjæreste barne- og ungdomsforfattere med et forfatterskap med stort spenn. Han har blant
annet arbeidet ved Arkeologisk museum i Stavanger, og som. Hjemmeside for forfatter Sigbjørn Mostue.
Alvetegnet: Gravbøygen våkner, Nissedreperen, Krakens gap, Mørkeboka, Den siste magiker Skolebesøk
Dette er den nyeste boka mi. Den heter «Lekende mennesker» og er den første i serien UngDok på Cappelen
Damm. En dokumentarserie om unge menneskers hverdag. Anne Holt, født 16 november 1958, er de seneste
årene først og fremst kjent som forfatter. Hun har tidligere jobbet som reporter i Dagsrevyen, vært etterforsker
i.

