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Gift med en fremmed J\u00f8rgen Sonnergaard Hent PDF Bogen indeholder to romaner. I "Gift med en
fremmed" er Margit, kort tid efter sin første mands død, blevet gift med den ambitiøse reklamemand Bo
Birch. Han tilbyder tryghed, både for hende selv og børnene. Men er det nok for Margit at bygge en
tilværelse på? I romanen "Jalousi" skal den unge, nyligt fraskilte Ninna spille rollen som Desdemona i

firmaets opsætning af Shakespeares Othello. Alle de medvirkende er opsatte på at få stykket til at lykkedes.
Men en dramatisk hændelse sætter opsætningen i et nyt lys, og pludselig er det ikke blot teater. Jørgen
Sonnergaard (f. 1936) er en dansk forfatter, oversætter og redaktør. Mest kendt er han for at have oversat

samtlige af Hergés Tintin-tegneserier til dansk, men han har også været tekstforfatter på mange andre danske
og udenlandske tegneserier. Desuden har han skrevet et stort antal spændingsromaner og kriminoveller.
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kort tid efter sin første mands død, blevet gift med den ambitiøse

reklamemand Bo Birch. Han tilbyder tryghed, både for hende selv og
børnene. Men er det nok for Margit at bygge en tilværelse på? I

romanen "Jalousi" skal den unge, nyligt fraskilte Ninna spille rollen
som Desdemona i firmaets opsætning af Shakespeares Othello. Alle
de medvirkende er opsatte på at få stykket til at lykkedes. Men en
dramatisk hændelse sætter opsætningen i et nyt lys, og pludselig er

det ikke blot teater. Jørgen Sonnergaard (f. 1936) er en dansk
forfatter, oversætter og redaktør. Mest kendt er han for at have

oversat samtlige af Hergés Tintin-tegneserier til dansk, men han har
også været tekstforfatter på mange andre danske og udenlandske

tegneserier. Desuden har han skrevet et stort antal spændingsromaner
og kriminoveller.
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