Søgeord: download Forbuden frugt pdf bøg, Forbuden frugt mobi, Forbuden frugt epub online gratis, Forbuden frugt torrent, Forbuden frugt læses
online, digitaliseret Forbuden frugt pdf

Forbuden frugt PDF
Ingeborg Vollquartz

Dette er kun et uddrag fra bogen. Den fulde bog kan downloades fra nedenstående link.

Forfatter: Ingeborg Vollquartz
ISBN-10: 9788711883297
Sprog: Dansk
Filstørrelse: 2840 KB

1
BESKRIVELSE
Det har aldrig været nogen hemmelighed, at skibsreder Tage Olenius har en godt øje til damerne. Men da
den unge smukke Tove Langgaard bliver ansat som sekretær og korrespondent efter mange år i udlandet,
blusser jalousi og misundelse op blandt de kvindelige ansatte, der tydeligt ser chefens betagelse af den
unge kvinde, der ellers pænt holder ham på afstand. For det ville da også være yderst ubelejligt, hvis der
skulle ske noget mellem de to, ikke mindst på grund af fru Olenius og den evige sladder på kontoret. Men
efter en stor fest hos hr. Olenius for hele personalet kan Tove ikke længere benægte, at hun er tiltrukket af
den ældre mand, og denne tiltrækning får uoverskuelige konsekvenser for den unge kvindes fremtid. Den
danske forfatter Ingeborg Vollquartz (1866-1930) debuterede i 1903 med bogen "Glade barndomsdage i
Vestindien", hvori hun fortæller om sine egne børns oplevelser fra de fire år, familien boede i Vestindien.
Sidenhen har Ingeborg Vollquartz udgivet dusinvis af bøger for både børn, unge og voksne, skrevet
skuespil og udgivet noveller i diverse ugeblade. Ingeborg Vollquartz var en af sin tids mest læste
forfattere.
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HVAD SIGER GOOGLE OM DENNE BOG?
Se billigste Forbuden frugt, Hæfte Laveste pris kr. 167,- blandt 7 butikker Se anmeldelser ☆ og
sammenlign med andre Bøger før du køber - Se priser!
Når ældre mennesker dør, bruges begravelserne tit til at fortælle historier om deres liv. Således gik det
også, da en fjernere bekendt døde og blev begravet ...
forbuden frugt smager bedst (talemåde) det er det man ikke har lov til, der virker mest tiltrækkende.
Ordbog over det danske Sprog. BEMÆRK: Ordbog over det danske ...
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