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Mit muntre liv med mit livs Mariane Willy Breinholst Hent PDF Mariane er nok én af de kvinder, der er
skrevet allerflest bøger om. Og det er der en naturlig årsag til. Hun var nemlig gift med forfatteren Willy

Breinholst, som nåede at skrive langt over 100 humoristiske bøger, der gerne handlede om forholdet mellem
mænd og kvinder, ægteskabet og familielivet. Og han hentede som regel inspirationen blandt sine nærmeste.

Så selv om Mariane var anonymiteten selv, er hun alligevel verdensberømt.

I "Mit muntre liv" går Willy Breinholst supertæt på sit ægteskabelige samliv med sit livs Mariane. Børn,
børnebørn, hund, kat og kanariefugl går heller ikke fri!

Den danske forfatter Willy Breinholst (1918-2009) har skrevet en lang række humoristiske bøger og står
desuden bag to af filmmanuskripterne til "Mig og min lillebror" fra sidst i 1960‘erne. Willy Breinholsts bøger

er udgivet i 100 lande, oversat til utallige sprog og solgt i over 70 millioner eksemplarer.
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inspirationen blandt sine nærmeste. Så selv om Mariane var
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kanariefugl går heller ikke fri!

Den danske forfatter Willy Breinholst (1918-2009) har skrevet en
lang række humoristiske bøger og står desuden bag to af

filmmanuskripterne til "Mig og min lillebror" fra sidst i 1960‘erne.
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