
Min onkels violin
Hent bøger PDF

Ole Jonshøj

Min onkels violin Ole Jonshøj Hent PDF Forlaget skriver: De syv noveller i Ole Jonshøjs "Min onkels violin
og andre fortællinger" er meget forskellige i indhold, men holder alligevel en fælles tone. De spreder sig over

mange lande og flere århundreder, og alle kredser de om mennesker, der er styret af en enkelt lidenskab.

Indhold: "Jacob og jøden", "La Strega", "Matthæus 17.20", "Vi alene vide", "Skæbnens hjul", "Charons
mønter" og "Min onkels violin".

Ole Jonshøj (1914-2004) blev født i København og uddannet læge. Da han havde taget sin afsluttende
eksamen flyttede han til Jylland, hvor han praktiserede, indtil han gik på pension i 1980. Først da begyndte
han at skrive bøger. Debuten kom med "Min onkels violin – og andre fortællinger" i 1986 og siden fulgte
yderligere to skønlitterære bøger samt en erindringsbog om livet som læge op gennem det 20. århundrede.
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