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Hotel Mirabelle Marianne Bahl Hent PDF Hotel Mirabelle ligger midt i en nedslidt afrikansk storby. Her bor
danske Anne Andersen med sine to børn blandt en række skæve eksistenser. Efter at have mistet sin store
kærlighed har Anne næsten også mistet livsmodet, men venskabet med den lokale Dou Dou – der nok er en
plattenslager, men en kærlig én af slagsen – er et lys i mørket. Rundt om Anne florerer kriminalitet og jagten

på hurtige penge. Men da byens sorte indbyggere gør oprør, kan Anne ikke længere lukke øjnene for
problemerne i det samfund, hun lever i. "Hotel Mirabelle" en bevægende og erotisk beretning om en dansk
kvindes liv i en nådesløs afrikansk storby. Bogen er en selvstændig fortsættelse af forfatterens første roman
"Sort flugt". Den danske forfatter Marianne Bahl er født 1944 i Odense og debuterede i 1996 med romanen
"Sort flugt", der handler om en ung kvindes eventyrlige oplevelser i Afrika. Marianne Bahl er uddannet

boghandler, har studeret biologi og ernærede sig i 12 år som antikvitetshandler på Køge-egnen. I begyndelsen
af 1990'erne boede Marianne Bahl i en ståhytte i en landsby i Senegal - et ophold, der har sat tydelige spor i

hendes forfatterskab. Marianne Bahl har været gift 3 gange og har 2 voksne børn.

 

Hotel Mirabelle ligger midt i en nedslidt afrikansk storby. Her bor
danske Anne Andersen med sine to børn blandt en række skæve

eksistenser. Efter at have mistet sin store kærlighed har Anne næsten
også mistet livsmodet, men venskabet med den lokale Dou Dou – der

nok er en plattenslager, men en kærlig én af slagsen – er et lys i
mørket. Rundt om Anne florerer kriminalitet og jagten på hurtige
penge. Men da byens sorte indbyggere gør oprør, kan Anne ikke
længere lukke øjnene for problemerne i det samfund, hun lever i.
"Hotel Mirabelle" en bevægende og erotisk beretning om en dansk
kvindes liv i en nådesløs afrikansk storby. Bogen er en selvstændig
fortsættelse af forfatterens første roman "Sort flugt". Den danske

forfatter Marianne Bahl er født 1944 i Odense og debuterede i 1996
med romanen "Sort flugt", der handler om en ung kvindes
eventyrlige oplevelser i Afrika. Marianne Bahl er uddannet
boghandler, har studeret biologi og ernærede sig i 12 år som



antikvitetshandler på Køge-egnen. I begyndelsen af 1990'erne boede
Marianne Bahl i en ståhytte i en landsby i Senegal - et ophold, der
har sat tydelige spor i hendes forfatterskab. Marianne Bahl har været

gift 3 gange og har 2 voksne børn.
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