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Sælgeren Carlo Andersen Hent PDF Thomas Simesen har aldrig været specielt heldig. Godt nok var han
velhavende engang, men da virksomheden krakkede, måtte han tage et dødkedeligt sælgerjob i en

hvidevarevirksomhed. Fortjenesten af hans hårde arbejde falder i lommerne på andre. Livet synes i det hele
taget rigtig gråt og trist for Thomas Simensen, indtil den dag han pludselig oplever berømmelsens sus. Hans
navn optræder i avisernes spalter og er på alles læber. Og tilværelsen tegner i et splitsekund lys for ham. Men

hvad sker der, når øjeblikket er ovre?

Carlo Andersens "Sælgeren" er en københavnerroman fra tiden før 2. verdenskrig.

Carlo Andersen (1904-1970) var en dansk krimiforfatter og udgav i 1940‘erne en række velfortalte krimier for
voksne.

I perioden 1942-1964 dannede Carlo Andersen desuden et professionelt parløb med Knud Meister, og
sammen skrev de to forfattere hele 81 bøger i den populære serie om drengen Jan.

 

Thomas Simesen har aldrig været specielt heldig. Godt nok var han
velhavende engang, men da virksomheden krakkede, måtte han tage
et dødkedeligt sælgerjob i en hvidevarevirksomhed. Fortjenesten af
hans hårde arbejde falder i lommerne på andre. Livet synes i det hele
taget rigtig gråt og trist for Thomas Simensen, indtil den dag han

pludselig oplever berømmelsens sus. Hans navn optræder i avisernes
spalter og er på alles læber. Og tilværelsen tegner i et splitsekund lys

for ham. Men hvad sker der, når øjeblikket er ovre?

Carlo Andersens "Sælgeren" er en københavnerroman fra tiden før 2.
verdenskrig.

Carlo Andersen (1904-1970) var en dansk krimiforfatter og udgav i
1940‘erne en række velfortalte krimier for voksne.

I perioden 1942-1964 dannede Carlo Andersen desuden et
professionelt parløb med Knud Meister, og sammen skrev de to
forfattere hele 81 bøger i den populære serie om drengen Jan.
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