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Stjålne penge varer ikke længe Jeffrey Archer Hent PDF "Stjålne penge varer ikke længe" er den humoristiske
historie om en ung og pengebegærlig mand, der ikke går af vejen for at bruge selv de mest udspekulerede

kneb for at kæmpe sig ud af den rendesten, han befinder sig i. Ved hjælp af sine ufine forretningsmetoder får
han opbygget en formue – men som bekendt står storhed ofte for fald. Jeffrey Archer (f. 1940) er en engelsk

forfatter, der primært er kendt for sine mange spændingsromaner, som har solgt over 250 millioner
eksemplarer verden over. Udover sine spændingsromaner har Archer også udgivet noveller, fængselsdagbøger
og børne- og ungdomslitteratur. Ved siden af sin forfatterkarriere har Archer været aktiv inden for engelsk

politik og blandt andet været næstformand for det Konservative Parti (1985-86). Efter en sag om mened måtte
Archer afsone en fængselsdom i 2001-03. Om det ophold udgav han tre bøger.

 

"Stjålne penge varer ikke længe" er den humoristiske historie om en
ung og pengebegærlig mand, der ikke går af vejen for at bruge selv
de mest udspekulerede kneb for at kæmpe sig ud af den rendesten,

han befinder sig i. Ved hjælp af sine ufine forretningsmetoder får han
opbygget en formue – men som bekendt står storhed ofte for fald.
Jeffrey Archer (f. 1940) er en engelsk forfatter, der primært er kendt
for sine mange spændingsromaner, som har solgt over 250 millioner
eksemplarer verden over. Udover sine spændingsromaner har Archer

også udgivet noveller, fængselsdagbøger og børne- og
ungdomslitteratur. Ved siden af sin forfatterkarriere har Archer været
aktiv inden for engelsk politik og blandt andet været næstformand
for det Konservative Parti (1985-86). Efter en sag om mened måtte
Archer afsone en fængselsdom i 2001-03. Om det ophold udgav han

tre bøger.
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