
Dyrlægens natmad
Hent bøger PDF

Mogens Jerver

Dyrlægens natmad Mogens Jerver Hent PDF Find gummistøvler, kittel og kasket frem og følg dyrlæge
Mogens Jerver ud i de lyse sommernætter og ind i de mørke stalde.

Denne bog er Mogens Jervers erindringer fra sin tid som dyrlæge.

Tag del i forfatterens særprægede oplevelser blandt folk og fæ i det ganske land - især på Læsø. Find ud af,
hvorfor en tyr gik med i stalden, hvorfor en professorinde brækkede tre ribben, og hvordan det kunne gå til, at

en ruhåret terrier dukkede op på dyrehospitalet med fem pilsnere i blodet.

Mogens Rosenkilde Jerver (-2014) blev uddannet fra Den Kongelige Veterinær-og Landbohøjskole i 1961. I
årene efter arbejdede han som dyrlæge i lokalområderne ved Gram i Sønderjylland og på Læsø, indtil han i
1974 slog sig ned i Hjørring, hvor han arbejdede som dyrlæge, indtil han gik på efterløn midt i 1990'erne.

"Dyrlægens natmad" er hans første bog.

 

Find gummistøvler, kittel og kasket frem og følg dyrlæge Mogens
Jerver ud i de lyse sommernætter og ind i de mørke stalde.

Denne bog er Mogens Jervers erindringer fra sin tid som dyrlæge.

Tag del i forfatterens særprægede oplevelser blandt folk og fæ i det
ganske land - især på Læsø. Find ud af, hvorfor en tyr gik med i
stalden, hvorfor en professorinde brækkede tre ribben, og hvordan
det kunne gå til, at en ruhåret terrier dukkede op på dyrehospitalet

med fem pilsnere i blodet.

Mogens Rosenkilde Jerver (-2014) blev uddannet fra Den Kongelige
Veterinær-og Landbohøjskole i 1961. I årene efter arbejdede han som
dyrlæge i lokalområderne ved Gram i Sønderjylland og på Læsø,
indtil han i 1974 slog sig ned i Hjørring, hvor han arbejdede som
dyrlæge, indtil han gik på efterløn midt i 1990'erne. "Dyrlægens

natmad" er hans første bog.

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Dyrlægens natmad&s=dkbooks


Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


