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Byen under byen Hans Henning Harmer Hent PDF Forlaget skriver: Hvad gør man, når man som én blandt
100.000 af New Yorks hjemløse beslutter sig for at kravle op ad husvildesumpen? Man forsøger at få det

bedste ud af enhver situation. Da Philip Kocoski under et indbrud overværer mordet på en kvinde, beslutter
han sig for at bruge sin uhyggelige viden som et middel til at komme fri af sine egne uheldige

omstændigheder. For det er bedre at være den, man skylder en tjeneste end det modsatte. Eller er det...?

Hans Henning Harmer (f. 1943) er en dansk forfatter, oversætter, kursusleder og akupunktør. Han er født på
Falster og boede i en kort årrække i Odense inden København blev hans faste base, når han ikke rejste verden
rundt. Hans Henning Harmer debuterede med romanen "Nr. 17 på dødslisten", der foregår på Sri Lanka. De

mange rejser til udlandet har haft en stor indflydelse på forfatterskabet, da handlingerne i bøgerne ofte foregår
i vidt forskellige egne af verden. En rejse ind i Hans Henning Harmers forfatterskab er derfor en litterærrejse

rundt på den blågrønne klode.
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husvildesumpen? Man forsøger at få det bedste ud af enhver
situation. Da Philip Kocoski under et indbrud overværer mordet på
en kvinde, beslutter han sig for at bruge sin uhyggelige viden som et
middel til at komme fri af sine egne uheldige omstændigheder. For
det er bedre at være den, man skylder en tjeneste end det modsatte.

Eller er det...?

Hans Henning Harmer (f. 1943) er en dansk forfatter, oversætter,
kursusleder og akupunktør. Han er født på Falster og boede i en kort
årrække i Odense inden København blev hans faste base, når han
ikke rejste verden rundt. Hans Henning Harmer debuterede med

romanen "Nr. 17 på dødslisten", der foregår på Sri Lanka. De mange
rejser til udlandet har haft en stor indflydelse på forfatterskabet, da
handlingerne i bøgerne ofte foregår i vidt forskellige egne af verden.
En rejse ind i Hans Henning Harmers forfatterskab er derfor en

litterærrejse rundt på den blågrønne klode.
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