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Spionen fra Versailles Erik Volmer Jensen Hent PDF Året er 1705 og fornemme gæster er ved at samles til et
arrangement holdt af den højtagtede admiral von Støcken. Men aftenens vigtigste gæst, den kongelige polsk-
sachsiske minister, Monsieur Moreau, lader vente på sig, og efterhånden som timerne går, må selskabet sande,

at der kan være hændt æresgæsten noget. Et bud bliver sendt til Monsiuer Moreaus logi, og han finder
ministeren ligge i dødskramper. Mistanken falder straks: Er ministeren blevet forgivet? Uanset årsag eller
motiv vil et sådant mordforsøg uundgåeligt resultere i internationale og politiske konflikter ... Bogen er

skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning. Den danske forfatter Erik Volmer Jensen (1912-1993) fik
sin litterære bogdebut i 1941 med værket "I junglens dyb", der blev udgivet under pseudonymet Martin

South. Han udgav herefter et væld af spændende bøger, der ofte er hensat til fjerne egne og tider. Erik Volmer
Jensen har blandt andet udgivet titlerne "Den sorte død" (1943), "Det blodige kup" (1943) og "Det lyner over

Kattegat" (1942). Flere af bøgerne blev udgivet under forskellige pseudonymer.

 

Året er 1705 og fornemme gæster er ved at samles til et arrangement
holdt af den højtagtede admiral von Støcken. Men aftenens vigtigste
gæst, den kongelige polsk-sachsiske minister, Monsieur Moreau,
lader vente på sig, og efterhånden som timerne går, må selskabet

sande, at der kan være hændt æresgæsten noget. Et bud bliver sendt
til Monsiuer Moreaus logi, og han finder ministeren ligge i

dødskramper. Mistanken falder straks: Er ministeren blevet forgivet?
Uanset årsag eller motiv vil et sådant mordforsøg uundgåeligt

resultere i internationale og politiske konflikter ... Bogen er skrevet i
og med samtidens sprog og retskrivning. Den danske forfatter Erik
Volmer Jensen (1912-1993) fik sin litterære bogdebut i 1941 med

værket "I junglens dyb", der blev udgivet under pseudonymet Martin
South. Han udgav herefter et væld af spændende bøger, der ofte er
hensat til fjerne egne og tider. Erik Volmer Jensen har blandt andet
udgivet titlerne "Den sorte død" (1943), "Det blodige kup" (1943) og



"Det lyner over Kattegat" (1942). Flere af bøgerne blev udgivet
under forskellige pseudonymer.
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