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Røster fra afgrunden Robert Hansen Hent PDF "Hendes hjerte hamrede: Hvis han nu stod derovre, som han så

ofte havde stået der i den senere tid … efter forgæves at have banket på hos hende … fuld af særdeles
berettiget mistanke … Hvis han nu stod derovre!" Den smukke men neurotiske journalist og krimiforfatter
Anette Levisohn vender hjem til Danmark efter fire år i USA, og straks efter bliver der begået et mord på en

pantelåner. Kan hun mon hjælpe detektiv Arne Falk med at opklare forbrydelsen? Eller er hun selv
impliceret? Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning. Den danske forfatter Robert Hansen
(1883-1957) skrev en lang række populære krimier under pseudonymerne Jens Anker og Gert Kassov. Hans

samtid gav ham tilnavnet Danmarks Conan Doyle efter den engelske forfatter bag Sherlock Holmes-
romanerne. Han debuterede i 1906 med "Tunge akkorder", og det blev sidenhen til i alt 48 udgivelser. Mange
af romanerne har detektiven Arne Falk som hovedperson og er blevet oversat til adskillige sprog. Arne Falk
er navnet på Robert Hansens nysgerrige og vakse detektiv, der besidder en helt særlig evne for at optrevle

mysterier, som andre mennesker må opgive.

 

"Hendes hjerte hamrede: Hvis han nu stod derovre, som han så ofte
havde stået der i den senere tid … efter forgæves at have banket på
hos hende … fuld af særdeles berettiget mistanke … Hvis han nu

stod derovre!" Den smukke men neurotiske journalist og
krimiforfatter Anette Levisohn vender hjem til Danmark efter fire år
i USA, og straks efter bliver der begået et mord på en pantelåner.

Kan hun mon hjælpe detektiv Arne Falk med at opklare
forbrydelsen? Eller er hun selv impliceret? Bogen er skrevet i og
med samtidens sprog og retskrivning. Den danske forfatter Robert
Hansen (1883-1957) skrev en lang række populære krimier under
pseudonymerne Jens Anker og Gert Kassov. Hans samtid gav ham
tilnavnet Danmarks Conan Doyle efter den engelske forfatter bag
Sherlock Holmes-romanerne. Han debuterede i 1906 med "Tunge
akkorder", og det blev sidenhen til i alt 48 udgivelser. Mange af

romanerne har detektiven Arne Falk som hovedperson og er blevet



oversat til adskillige sprog. Arne Falk er navnet på Robert Hansens
nysgerrige og vakse detektiv, der besidder en helt særlig evne for at

optrevle mysterier, som andre mennesker må opgive.
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