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Farligt gensyn J\u00f8rgen Sonnergaard Hent PDF Bogen indeholder to romaner. I "Farligt gensyn" står Wolf
i en lufthavn i Spanien. Han genkender en af de passagere, der stiger ud af flyet fra Danmark. Det er ti år

siden, han sidst havde set hende. Ti år siden han uhjælpeligt havde forelsket sig i hende. Nu mødes de igen. I
romanen "Glem mig Maria" kommer Maria hjem til en seddel på køkkenbordet fra sin mand med ordene

'glem mig!'. Uvisheden er uudholdelig. Hvorfor har hendes kærlige mand og hendes børns far forladt dem på
denne måde? Og hvordan skal hun dog kunne glemme den mand, hun elsker? Jørgen Sonnergaard (f. 1936) er
en dansk forfatter, oversætter og redaktør. Mest kendt er han for at have oversat samtlige af Hergés Tintin-

tegneserier til dansk, men han har også været tekstforfatter på mange andre danske og udenlandske
tegneserier. Desuden har han skrevet et stort antal spændingsromaner og kriminoveller.

 

Bogen indeholder to romaner. I "Farligt gensyn" står Wolf i en
lufthavn i Spanien. Han genkender en af de passagere, der stiger ud
af flyet fra Danmark. Det er ti år siden, han sidst havde set hende. Ti
år siden han uhjælpeligt havde forelsket sig i hende. Nu mødes de

igen. I romanen "Glem mig Maria" kommer Maria hjem til en seddel
på køkkenbordet fra sin mand med ordene 'glem mig!'. Uvisheden er
uudholdelig. Hvorfor har hendes kærlige mand og hendes børns far

forladt dem på denne måde? Og hvordan skal hun dog kunne
glemme den mand, hun elsker? Jørgen Sonnergaard (f. 1936) er en
dansk forfatter, oversætter og redaktør. Mest kendt er han for at have
oversat samtlige af Hergés Tintin-tegneserier til dansk, men han har
også været tekstforfatter på mange andre danske og udenlandske

tegneserier. Desuden har han skrevet et stort antal spændingsromaner
og kriminoveller.
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