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Hvem er du? Dagmar Lange eller Maria Lang Maria Lang Hent PDF "Hvorfor skriver man sine memoirer?
Måske for at søge sin baggrund og sin egentlige identitet. For mig også i et rent praktisk ærinde, nemlig at

give svar på de utallige spørgsmål, som en trofast læserkreds, og fremfor alt en række skoleelever, ustandselig
stiller i deres breve.

Jeg er mig bevidst, at jeg derved har sat mig mellem to stole. Jeg har villet skrive en enkel og letfattelig bog,
som også henvender sig til et ungdommeligt publikum, samtidig med at jeg har forsøgt at skildre mine

akademiske studieår og min beskæftigelse som lærer og gymnasierektor."

– Dagmar Lange/Maria Lang

Svenske Dagmar Lange har opnået enorm succes som krimidronning under pseudonymet Maria Lang. I sine
erindringer fortæller hun om balancen mellem virket som akademiker, rektor og lærer og sit andet liv som
forfatter, og hvilke sider af hendes identitet der ligger hvor. Bogen tager udgangspunkt i en lang række

spørgsmål, som forfatteren er blevet stillet gennem fanbreve i årenes løb.

Den svenske forfatter Dagmar Maria Lange (1914-1991) skrev en lang række krimier under pseudonymet
Maria Lang. Efter sin debut i 1949 med krimien "Morderen lyver" udgav Maria Lang én krimi om året og
bliver i dag betragtet som Sveriges første krimidronning. Maria Lang havde en doktorgrad i litteratur og ved
siden af virket som krimiforfatter skrev hun filmmanuskripter og skuespil samt avisartikler om blandt andet

opera.

 

"Hvorfor skriver man sine memoirer? Måske for at søge sin
baggrund og sin egentlige identitet. For mig også i et rent praktisk
ærinde, nemlig at give svar på de utallige spørgsmål, som en trofast
læserkreds, og fremfor alt en række skoleelever, ustandselig stiller i

deres breve.

Jeg er mig bevidst, at jeg derved har sat mig mellem to stole. Jeg har
villet skrive en enkel og letfattelig bog, som også henvender sig til et
ungdommeligt publikum, samtidig med at jeg har forsøgt at skildre

mine akademiske studieår og min beskæftigelse som lærer og
gymnasierektor."

– Dagmar Lange/Maria Lang

Svenske Dagmar Lange har opnået enorm succes som krimidronning
under pseudonymet Maria Lang. I sine erindringer fortæller hun om
balancen mellem virket som akademiker, rektor og lærer og sit andet
liv som forfatter, og hvilke sider af hendes identitet der ligger hvor.

Bogen tager udgangspunkt i en lang række spørgsmål, som
forfatteren er blevet stillet gennem fanbreve i årenes løb.

Den svenske forfatter Dagmar Maria Lange (1914-1991) skrev en
lang række krimier under pseudonymet Maria Lang. Efter sin debut i



1949 med krimien "Morderen lyver" udgav Maria Lang én krimi om
året og bliver i dag betragtet som Sveriges første krimidronning.
Maria Lang havde en doktorgrad i litteratur og ved siden af virket
som krimiforfatter skrev hun filmmanuskripter og skuespil samt

avisartikler om blandt andet opera.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Hvem er du? Dagmar Lange eller Maria Lang&s=dkbooks

