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Midnat i århundredet Andreas Bülow Hent PDF Forlaget skriver:  Kan et individ være med til at ændre
historien? Hvad gør en krig ved menneskers handlinger? Er partiets linje altid den rigtige? Det er nogle af de
spørgsmål som behandles i romanen Midnat i århundredet som udkommer på Forlaget Solidaritet den 26.

november 2014.
Romanen starter i 1938, midt under den spanske borgerkrig. Aage Kjelsø ligger i en kælder i Barcelona. Han
bliver tortureret og anklaget for at havde myrdet en østeuropæisk kaptajn og være en del af et spionage-

netværk. Hvordan er han havnet på dødsgangen?
Aage Kjelsø har været med i flere slag imod fascisterne, men nu er han blevet fanget i et spindelvæv af

beskyldninger, som han ikke forstår. Langsomt rulles hans liv op - fra opvæksten i Rødovre til hans tid ved
fronten i Madrid og kærligheden i Barcelona. Foran den 24-årige dansker ligger nu en tilståelseserklæring.

Kan han redde sit eget skind ved at skrive under?

 

Forlaget skriver:  Kan et individ være med til at ændre historien?
Hvad gør en krig ved menneskers handlinger? Er partiets linje altid
den rigtige? Det er nogle af de spørgsmål som behandles i romanen
Midnat i århundredet som udkommer på Forlaget Solidaritet den 26.

november 2014.
Romanen starter i 1938, midt under den spanske borgerkrig. Aage
Kjelsø ligger i en kælder i Barcelona. Han bliver tortureret og

anklaget for at havde myrdet en østeuropæisk kaptajn og være en del
af et spionage-netværk. Hvordan er han havnet på dødsgangen?

Aage Kjelsø har været med i flere slag imod fascisterne, men nu er
han blevet fanget i et spindelvæv af beskyldninger, som han ikke
forstår. Langsomt rulles hans liv op - fra opvæksten i Rødovre til

hans tid ved fronten i Madrid og kærligheden i Barcelona. Foran den
24-årige dansker ligger nu en tilståelseserklæring. Kan han redde sit

eget skind ved at skrive under?

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Midnat i århundredet&s=dkbooks

