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Søvnens gidsler Hans Henning Harmer Hent PDF Irene, Henrik og Harry møder hinanden på en søvnklinik,
hvor de alle forsøger at få hjælp til at bekæmpe de søvnproblemer, der er ved at sabotere deres liv. De tre
lidelsesfæller udvikler et venskab, der gør, at de to mænd træder til, da Irene får hårdt brug for deres hjælp.
Hendes lille søn bliver bortført under et ophold i Italien, og Irene mistænker sin italienske eksmand for at stå
bag. Men hvor er sønnen? Henrik er ansat i Udenrigsministeriet, og Harry er privatdetektiv, og sammen

forsøger de tre venner at finde det forsvundne barn.

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 stor indflydelse på forfatterskabet, da handlingerne i bøgerne
ofte foregår i vidt forskellige dele af verden. En rejse ind i Hans Henning Harmers forfatterskab er derfor en

litterærrejse rundt på den blågrønne klode.
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alle forsøger at få hjælp til at bekæmpe de søvnproblemer, der er ved
at sabotere deres liv. De tre lidelsesfæller udvikler et venskab, der
gør, at de to mænd træder til, da Irene får hårdt brug for deres hjælp.
Hendes lille søn bliver bortført under et ophold i Italien, og Irene
mistænker sin italienske eksmand for at stå bag. Men hvor er
sønnen? Henrik er ansat i Udenrigsministeriet, og Harry er
privatdetektiv, og sammen forsøger de tre venner at finde det

forsvundne barn.

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 stor indflydelse på forfatterskabet, da

handlingerne i bøgerne ofte foregår i vidt forskellige dele af verden.
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