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Sandras øre Thorne Smith Hent PDF Forlaget skriver: Lawrence Lamb lever et fredsommeligt liv. Han er en
ganske almindelig mand, der befinder sig i et ganske almindeligt ægteskab. Det vil sige, lige indtil den dag
han finder ud af at kunne forvandle sig til forskellige dyr. Fra den dag tager hans liv noget af en uventet
drejning, hvilket leder til komiske, dramatiske og overraskende oplevelser, når Lamb drager fra den ene

tossede begivenhed til den anden.

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

Thorne Smith (1892-1934) var en amerikansk forfatter, der var kendt for sine mange humoristiske
fantasyromaner fyldt med overnaturlige fænomener og forvandlinger. Thorne var ligeledes kendt for at skrive
bøger, hvor det ikke skortede på sex og indtagelse af alkohol – og ironisk nok blev hans bøger solgt i flere

millioner eksemplarer i 1930‘ernes USA, der var præget af blandt andet alkoholforbud.
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