
Prins af Danmark
Hent bøger PDF

Bent Albrectsen

Prins af Danmark Bent Albrectsen Hent PDF Det er ikke så nemt at være prins af Danmark, som man skulle
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spørgsmålet, men problemet. Den prins, vi her følger, forsøger at finde vejen ud af sine lidelser gennem
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Bent Albrechtsen (1930-2000) var en dansk forfatter og journalist. Han er blandt andet kendt for sit
utrættelige arbejde under Koreakrigen, hvor han boede i Thailand og rapporterede til Danmark om krigen.
Han har desuden arbejdet som korrespondent for Berlingske Tidende i England og USA. I 1997 blev han

hædret med De Berlingske Journalisters Pris for sin journalistik. Bent Albrechtsen debuterede som forfatter i
1967 med erindringsbogen "Nord for Bangkok".
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