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Frøken Biancas dybe fald Jørn Riel Hent PDF Hotelværten Vladimir har det ganske fredsommeligt. Han
sidder og drikker pærebrændevin sammen med sin ven, og hans største bekymring er at sørge for, at

tvillingerne ikke lærer for mange bandeord – hvilket de ellers gør en ihærdig indsats for.

Men pludselig sker det uventede : Der dukker gæster op på hotellet, og herfra tager begivenhederne fart.
Hvad der skulle have været en festlighed, afsluttes brat af et dødsfald og nu er freden forbi på hotellet i

Vercorin.

Den danske forfatter Jørn Riel (f. 1931) debuterede med romantrilogien "Mine fædres hus" (1970-72), men
havde inden da rejst rundt i det meste af verden, blandt andet i forbindelse med forskellige erhverv. Jørn Riel
var en del af Lauge Koch-ekspeditionenen (1951-53) og var efterfølgende udstationeret i Grønland i 10 år.

Imellem 1964-71 arbejdede han hernæst som FN-observatør, før han omlagde sin karrierevej og blev forfatter.
Riel har både udgivet store romaner såvel som små novellesamlinger, og i 2010 blev Jørn Riel tildelt Det

Danske Akademis Store Pris, der udover hædersbevisningen består af 300.000 kroner.
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drikker pærebrændevin sammen med sin ven, og hans største
bekymring er at sørge for, at tvillingerne ikke lærer for mange
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