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Mit Provence Erik Pouplier Hent PDF "Mit Provence er ukompliceret og livsnært, og her fandt jeg det, som
jeg søgte. Mit Provence er ikke noget paradis i kulørt forstand, og paradis findes næppe her på jorden, men
det er et sted, hvor man har mulighed for at tilbringe et nogenlunde ukompliceret liv i de omgivelser, man

drømte om." "Mit Provence" er Erik Poupliers kærlighedserklæring til en del af Frankrig, som så mange både
franskmænd og udlændinge har forelsket sig i. Bogen giver både inspiration til en rejse i Provence, men kan
også læses med stor fornøjelse, hvis man sidder derhjemme i Danmark og drømmer sig tilbage til den dejlige

region. Erik Pouplier (f. 1926) har ved siden af sit arbejde som journalist skabt sig et omfattende og
mangfoldigt forfatterskab. Mange af Erik Poupliers romaner foregår i Provence i Frankrig, og han har

endvidere skrevet flere uformelle og hyggelige guidebøger om regionen baseret på hans mange ferier og
ophold der.

 

"Mit Provence er ukompliceret og livsnært, og her fandt jeg det, som
jeg søgte. Mit Provence er ikke noget paradis i kulørt forstand, og
paradis findes næppe her på jorden, men det er et sted, hvor man har

mulighed for at tilbringe et nogenlunde ukompliceret liv i de
omgivelser, man drømte om." "Mit Provence" er Erik Poupliers
kærlighedserklæring til en del af Frankrig, som så mange både
franskmænd og udlændinge har forelsket sig i. Bogen giver både
inspiration til en rejse i Provence, men kan også læses med stor

fornøjelse, hvis man sidder derhjemme i Danmark og drømmer sig
tilbage til den dejlige region. Erik Pouplier (f. 1926) har ved siden af
sit arbejde som journalist skabt sig et omfattende og mangfoldigt

forfatterskab. Mange af Erik Poupliers romaner foregår i Provence i
Frankrig, og han har endvidere skrevet flere uformelle og hyggelige
guidebøger om regionen baseret på hans mange ferier og ophold der.
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