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De sidste mennesker på jorden Claes Johansen Hent PDF DE SIDSTE MENNESKER PÅ JORDEN er en
bred, dramatisk og engagerende familiesaga, der udspiller sig under Danmark besættelse fra sommeren 1942

til samarbejdspolitikkens ophør i august 1943.

Modstanden mod besættelsesmagten og den eftergivende regering vokser, faldskærmsfolk modtages og der
smugles våben, lejligheder ransages, og folk arresteres og afhøres – men en koordineret modstandsbevægelse

er ikke kommet i gang endnu. Og imens går dagligdagen sin næsten vante gang med kærestesorger,
familieskænderier, jazzmusik og sortbørshandel – indtil det store brud endelig indtræffer.

Claes Johansens besættelses-trilogi fra en nær, men svunden fortid er varm og spændende. Man sluger
fortællingen om personernes liv med en lyst, som kun de bedste bøger formår at indgyde læseren.
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ANMELDERNE SKREV
Claes Johansen (…) har med sin omhyggelige research genvakt stemningen fra de uvisse år i en tilforladelig,
prunkløs fortællestil. Krønike er det begreb, der umiddelbart falder en ind. Den er jævnt hen kronologisk,

men i en effektfuld mosaik, der tilmed er musikalsk.
- Torben Brostrøm, Information

 

DE SIDSTE MENNESKER PÅ JORDEN er en bred, dramatisk og
engagerende familiesaga, der udspiller sig under Danmark besættelse
fra sommeren 1942 til samarbejdspolitikkens ophør i august 1943.

Modstanden mod besættelsesmagten og den eftergivende regering
vokser, faldskærmsfolk modtages og der smugles våben, lejligheder

ransages, og folk arresteres og afhøres – men en koordineret
modstandsbevægelse er ikke kommet i gang endnu. Og imens går

dagligdagen sin næsten vante gang med kærestesorger,
familieskænderier, jazzmusik og sortbørshandel – indtil det store

brud endelig indtræffer.

Claes Johansens besættelses-trilogi fra en nær, men svunden fortid er
varm og spændende. Man sluger fortællingen om personernes liv
med en lyst, som kun de bedste bøger formår at indgyde læseren.

Våben til København-trilogien:
1. Og ingen ved, hvordan det går
2. De sidste mennesker på jorden

3. Våben til København

ANMELDERNE SKREV



Claes Johansen (…) har med sin omhyggelige research genvakt
stemningen fra de uvisse år i en tilforladelig, prunkløs fortællestil.
Krønike er det begreb, der umiddelbart falder en ind. Den er jævnt

hen kronologisk, men i en effektfuld mosaik, der tilmed er
musikalsk.

- Torben Brostrøm, Information

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=De sidste mennesker på jorden&s=dkbooks

