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Gravskrift for rødhætte Helle Stangerup Hent PDF Chefstewardesse Gunilla Jahnson var langt fra en populær
person iblandt sine kollegaer. Derfor er der muligvis ingen decideret sorg, da de finder ud af, at hun er blevet
myrdet, men de tydelige spændinger er ikke til at tage fejl af. For hele fire har et motiv til mordet, og ikke en
af dem har et alibi. Helle Stangerup (1939-2015) var en dansk forfatter, der særligt var kendt og hædret for

sine romaner og noveller. Stangerup blev cand.jur. i 1966 og fik sin litterære debut i 1967 med krimiromanen
"Gravskrift for Rødhætte". Året efter fik hun sit litterære gennembrud med værket "De gule handsker". I løbet

af sin karriere modtog hun adskillige priser, heriblandt De Gyldne Laurbær i 1985 og Thit Jensens
forfatterlegat i 1990. Udover sine skønlitterære værker udgav Stangerup flere faglitterære værker om

historikeren Saxo.

 

Chefstewardesse Gunilla Jahnson var langt fra en populær person
iblandt sine kollegaer. Derfor er der muligvis ingen decideret sorg,

da de finder ud af, at hun er blevet myrdet, men de tydelige
spændinger er ikke til at tage fejl af. For hele fire har et motiv til

mordet, og ikke en af dem har et alibi. Helle Stangerup (1939-2015)
var en dansk forfatter, der særligt var kendt og hædret for sine
romaner og noveller. Stangerup blev cand.jur. i 1966 og fik sin

litterære debut i 1967 med krimiromanen "Gravskrift for Rødhætte".
Året efter fik hun sit litterære gennembrud med værket "De gule
handsker". I løbet af sin karriere modtog hun adskillige priser,

heriblandt De Gyldne Laurbær i 1985 og Thit Jensens forfatterlegat i
1990. Udover sine skønlitterære værker udgav Stangerup flere

faglitterære værker om historikeren Saxo.
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