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Drift Mogens Linck Hent PDF Jette ligger i sin seng og spekulerer: Når nu Gud har skabt himlen og jorden,
har han så ikke også skabt tuberkulose ... og hvorfor kalder man ham så den gode Gud? Jette ligger på et
sanatorium efter at være blevet alvorligt syg af tuberkulose. Hun har udsyn til himlen, men den er for det

meste grå, og hendes adgang til omverdenen går kun via breve. Men breve fra søsteren, Lone, som fortæller
om sine baller og de drenge, hun har danset med, gør intet bedre. Og så er der Iwan, som hun måtte forlade
den sommerdag, hun først begyndte at hoste blod. Hun vil ikke miste ham, men noget fortæller hende, at han

har forandret sig...

Mogens Linck (1912-1988) var en dansk journalist og forfatter, som skrev inden for mange forskellige genrer.
I løbet af sit forfatterskab nåede Linck blandt andet at skrive både skuespil, hørespil og romaner. Mogens
Linck fik sin litterære debut med sin psykologiske krimiroman "Pelshuen" i 1934. Linck siges at være en af
de første danske forfattere til at introducere den psykologiske krimi til det danske marked, og han modtog

igennem sit forfatterskab mange hædre, særligt i form af legater, for sit arbejde.
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