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Se til siden eller ned? Claus Lembourn Hent PDF Da en ung københavnsk tæppehandler i flyet på vej hjem
fra Mellemøsten ser noget skifte hænder foran ham, tillægger han det ikke meget betydning. Da endnu en

mystisk hændelse finder sted i Kastrup Lufthavn kommer det lidt tættere på ham, men han vil ikke have noget
med noget som helst at gøre, så han lader det ligge. Lige indtil han pludselig finder sig selv fanget midt i
noget, der ligner en narkotikasag. Pludselig er politiet involveret, og sagen udvikler sig og bliver med ét

meget større end først antaget... Claus Lembourn (f. 1934) har gennem sin lange karriere inden for
litteraturens verden arbejdet både som oversætter, forlagsredaktør og forfatter. Han har en dansk far og en tysk
mor, og oplevede under 2. verdenskrig, hvordan dette splittede familien. En oplevelse, der har præget ham og

hans arbejde efterfølgende.

 

Da en ung københavnsk tæppehandler i flyet på vej hjem fra
Mellemøsten ser noget skifte hænder foran ham, tillægger han det
ikke meget betydning. Da endnu en mystisk hændelse finder sted i
Kastrup Lufthavn kommer det lidt tættere på ham, men han vil ikke
have noget med noget som helst at gøre, så han lader det ligge. Lige
indtil han pludselig finder sig selv fanget midt i noget, der ligner en
narkotikasag. Pludselig er politiet involveret, og sagen udvikler sig
og bliver med ét meget større end først antaget... Claus Lembourn (f.
1934) har gennem sin lange karriere inden for litteraturens verden
arbejdet både som oversætter, forlagsredaktør og forfatter. Han har
en dansk far og en tysk mor, og oplevede under 2. verdenskrig,

hvordan dette splittede familien. En oplevelse, der har præget ham
og hans arbejde efterfølgende.
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