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Koldfronter Keld Broksø Hent PDF Et kranium graves op på Vestre Kirkegård i København, hvor næsten
10.000 tyske krigsflygtninge fra Anden Verdenskrig er begravet. En simpel voldssag i Sydhavnen i

København afslører, at skjulte dokumenter er forsvundet fra en af gravene. Materialet viser sig som en vigtig
brik i et giftigt spil, som mørke kræfter forsøger at samle flere steder i Europa. Lykkes det, får det afgørende
betydning for den nye kolde krig, som Europa er midt i. Rusland og russiske mindretal står i større og større
modsætning til EU og NATO, mens kolde fronter mellem parterne holder en skrøbelig balance på plads. Med
den kulisse bliver tre vidt forskellige og almindelige mænd ufrivilligt centrum i et opgør på liv og død, fordi
de er kommet alt for tæt på en dramatisk familiehistorie, som har nøglerne til både værdier og områder i et
centralt konfliktområde i Europa. Koldfronter er en roman dels om en aktuel konflikt, dels om små mænd og
kvinder klemt i et alt for sprængfarligt, storpolitisk spil. De prøver at finde forklaringer på, at mord og trusler

pludselig ryster deres hverdag i både København og Berlin.

 

Et kranium graves op på Vestre Kirkegård i København, hvor næsten
10.000 tyske krigsflygtninge fra Anden Verdenskrig er begravet. En

simpel voldssag i Sydhavnen i København afslører, at skjulte
dokumenter er forsvundet fra en af gravene. Materialet viser sig som
en vigtig brik i et giftigt spil, som mørke kræfter forsøger at samle

flere steder i Europa. Lykkes det, får det afgørende betydning for den
nye kolde krig, som Europa er midt i. Rusland og russiske mindretal
står i større og større modsætning til EU og NATO, mens kolde

fronter mellem parterne holder en skrøbelig balance på plads. Med
den kulisse bliver tre vidt forskellige og almindelige mænd ufrivilligt
centrum i et opgør på liv og død, fordi de er kommet alt for tæt på en

dramatisk familiehistorie, som har nøglerne til både værdier og
områder i et centralt konfliktområde i Europa. Koldfronter er en
roman dels om en aktuel konflikt, dels om små mænd og kvinder
klemt i et alt for sprængfarligt, storpolitisk spil. De prøver at finde
forklaringer på, at mord og trusler pludselig ryster deres hverdag i

både København og Berlin.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Koldfronter&s=dkbooks

