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Spionen ud af den blå luft Poul \u00d8rum Hent PDF En tragi-komedie om den selvoptagede og noget så
grueligt misforståede forfatter Millther, hvis kone Vinifred har været ham utro. En begærlig hævnakt fra

hendes side for et tidligere sidespring, som han har haft. Vinifred stormer uforløst ud af huset, efter Millther
har nægtet at agere såret elsker. Men det varer ikke længe, før Millther alligevel må indrømme over for sig
selv, at han savner sin kone. Spørgsmålet er blot, hvor hun befinder sig, og hvordan han skal få hende

tilbage? Poul Ørum (1919 - 1997) var en af det 20. århundredes mest kendte og elskede forfattere i Danmark.
Han debuterede i 1953, men slog især sit navn fast i 1958 med romanen "Lyksalighedens ø". Senere blev han
kendt for krimierne med kriminalassistent Jonas Mørck i centrum. Poul Ørums forfatterskab var ofte præget af

en optagethed af samfundets yderområder, uretfærdigheder og de svage skikkelsers skæbner.
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