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Drift: Fire fortællinger Robert Hansen Hent PDF Minna ved godt, hun er til grin. Selv hendes tjenestepiger
hvisker om hende, når hun beder dem dække fint op, til når Holger kommer på besøg. Men det er ikke så

meget det, at den midaldrende kvinde har en elsker. Nej, det er det, at han er betydeligt yngre, og at der altid
sniger sig det samme spørgsmål ind mellem de søde elskovsord… et spørgsmål om penge, hvortil der kun er

ét rigtigt svar.

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.
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