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Hotel Styx Hans Jørgen Lembourn Hent PDF Forlaget skriver: "Hotel Styx" er historien om en gruppe
passagerer, der havner midt i den græske borgerkrig efter deres fly er styrtet ned i Trikala nordvest for Athen.
Her bliver de taget til fange af krigens blodige omstændigheder, og efterhånden som de mange flugtruter

synes at forsvinde, virker vejen til Dødsriget som deres eneste mulighed for at slippe væk.

"Der ville ske noget. Da han vågnede hen på eftermiddagen, vidste han, at der ville ske noget. Han havde haft
den fornemmelse før, i de sidste år havde han havde haft den ret ofte, skønt han havde fløjet som ruteflyver

siden krigen uden et eneste uheld. Alligevel tænkte han, at det var en farlig dag, han vågnede op til. Men man
skal ikke regne med fornemmelser..."

Hans Jørgen Lembourn (1923-1997) var en dansk forfatter, journalist, cand. polit. og politiker. Hans Jørgen
Lembourn debuterede som skønlitterærforfatter i 1950 med romanen "Sandhedens forbandelse". Inspiration
til romanens handling fandt han i Den Græske Borgerkrig (1946-49), som han tidligere havde dækket i jobbet

som journalist. Men Hans Jørgen Lembourn virkede ikke kun som forfatter og journalist. Han sad i en
længere årrække i Folketinget for Det Konservative Folkeparti (1964-77), var formand for Dansk

Forfatterforening (1971-81) og sad i Dansk Kunstråd (1978-87).

Hans Jørgen Lembourns forfatterskab består af fiktionsværker såvel som essays.

 

Forlaget skriver: "Hotel Styx" er historien om en gruppe passagerer,
der havner midt i den græske borgerkrig efter deres fly er styrtet ned
i Trikala nordvest for Athen. Her bliver de taget til fange af krigens
blodige omstændigheder, og efterhånden som de mange flugtruter
synes at forsvinde, virker vejen til Dødsriget som deres eneste

mulighed for at slippe væk.

"Der ville ske noget. Da han vågnede hen på eftermiddagen, vidste
han, at der ville ske noget. Han havde haft den fornemmelse før, i de
sidste år havde han havde haft den ret ofte, skønt han havde fløjet
som ruteflyver siden krigen uden et eneste uheld. Alligevel tænkte
han, at det var en farlig dag, han vågnede op til. Men man skal ikke

regne med fornemmelser..."

Hans Jørgen Lembourn (1923-1997) var en dansk forfatter,
journalist, cand. polit. og politiker. Hans Jørgen Lembourn
debuterede som skønlitterærforfatter i 1950 med romanen

"Sandhedens forbandelse". Inspiration til romanens handling fandt
han i Den Græske Borgerkrig (1946-49), som han tidligere havde
dækket i jobbet som journalist. Men Hans Jørgen Lembourn virkede
ikke kun som forfatter og journalist. Han sad i en længere årrække i
Folketinget for Det Konservative Folkeparti (1964-77), var formand
for Dansk Forfatterforening (1971-81) og sad i Dansk Kunstråd

(1978-87).



Hans Jørgen Lembourns forfatterskab består af fiktionsværker såvel
som essays.
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