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Korrekturlæseren Peter H. Olesen Hent PDF "Jeg er pedant. Det er en vigtig egenskab for en korrekturlæser.
En krakiler. Jeg finder andre menneskers fejl. Og slår hårdt ned på dem. Og nyder det. Ja, jeg sætter en ære i
at påpege og rette fejl. Jeg holder af den røde tusch, der bryder den ellers uantastelige, sorte sats. Jeg har øje
for inkonsekvenser og uregelmæssigheder. Sådan skal en god korrekturlæser være. Pernittengryn, småtskåren

og retskaffen. Jeg er en sadist, siger min eks. Søn af en revisor."

Dette er andenudgaven af Peter H. Olesens roste debutroman, som i flere år har været udsolgt fra forlaget og
ydermere uopdrivelig.

ANMELDERNE SKREV
"Læseværdig, interessant og velskrevet."

- 5 stjerner, Nordjyske

"Med forfattere som Peter H. Olesen er der ingen grund til bekymring for det danske sprog."
- 5 stjerner, Jyllands-Posten

"En perle af en debutroman. Et perfekt minimalistisk portræt af en mand på vej i hundene."
- Litteratursiden.dk
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krakiler. Jeg finder andre menneskers fejl. Og slår hårdt ned på dem.

Og nyder det. Ja, jeg sætter en ære i at påpege og rette fejl. Jeg
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Dette er andenudgaven af Peter H. Olesens roste debutroman, som i
flere år har været udsolgt fra forlaget og ydermere uopdrivelig.

ANMELDERNE SKREV
"Læseværdig, interessant og velskrevet."

- 5 stjerner, Nordjyske

"Med forfattere som Peter H. Olesen er der ingen grund til
bekymring for det danske sprog."

- 5 stjerner, Jyllands-Posten

"En perle af en debutroman. Et perfekt minimalistisk portræt af en
mand på vej i hundene."
- Litteratursiden.dk



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Korrekturlæseren&s=dkbooks

