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23:59:00 - ét minut i midnat Jacob Munkholm Jensen Hent PDF Forlaget skriver: Foråret 1984. En
grænseepisode i Berlin udløser en hastigt eskalerende konflikt imellem NATO og Warszawapagten. Fra hver
sit sted i livet tvinges vennerne Susanne, Carsten, Dorthe og Peter til at vælge side i konflikten og til at

beslutte sig for, hvad der er værd at kæmpe for. Med sin strategisk vigtige beliggenhed i bunden af Østersøen,
spiller Danmark en afgørende rolle i forsvaret af Vesteuropa, og mens fronterne trækker op ude i verden,

forbereder danskerne sig på det værst tænkelige. Det, som ingen for alvor har troet, kunne ske. 
23:59:00 - Ét minut i midnat er en kontrafaktisk spændingsroman, som tager udgangspunkt i virkelighedens

kolde krig, og som - gennem fire unge danskeres øjne - udforsker optakten til en ny altødelæggende
verdenskrig: den nukleare apokalypse.       

Uddrag af bogen
"Der er her til aften meldt om uroligheder ved grænseposten Checkpoint Bravo ved Dreilinden-Drewitz på
motorvejen mellem Vestberlin og DDR. Ifølge vesttyske kilder skal der være afgivet en serie skud hen over

grænsen, men disse forlydender er endnu ubekræftede. Det skriver Reuters."
Det var indtil videre alt, hvad hun vidste. Telefaxen var tavs, telefonerne var tavse. I Udenrigsministeriet

vidste natportieren ingenting, og pressetjenesten var gået hjem klokken 23.
"Hvad med ovre i Forsvarsministeriet?" havde hun spurgt.

"De gik hjem for flere timer siden. Det er jo weekend," svarede stemmen så og tilføjede efter en kunstpause:
"Så ja, lad os da ikke håbe, at russerne har bestemt sig for i aften." 

Om forfatteren 
Jacob Munkholm Jensen (født 1974) er journalist og forfatter. Han debuterede som romanforfatter i 2011 og
har siden skrevet flere bøger i forskellige genrer. Fælles for dem alle er en interesse for den historisk korrekte

detalje, som sandsynliggør og underbygger historiernes troværdighed.    

 

Forlaget skriver: Foråret 1984. En grænseepisode i Berlin udløser en
hastigt eskalerende konflikt imellem NATO og Warszawapagten. Fra
hver sit sted i livet tvinges vennerne Susanne, Carsten, Dorthe og
Peter til at vælge side i konflikten og til at beslutte sig for, hvad der
er værd at kæmpe for. Med sin strategisk vigtige beliggenhed i

bunden af Østersøen, spiller Danmark en afgørende rolle i forsvaret
af Vesteuropa, og mens fronterne trækker op ude i verden, forbereder
danskerne sig på det værst tænkelige. Det, som ingen for alvor har

troet, kunne ske. 
23:59:00 - Ét minut i midnat er en kontrafaktisk spændingsroman,
som tager udgangspunkt i virkelighedens kolde krig, og som -
gennem fire unge danskeres øjne - udforsker optakten til en ny
altødelæggende verdenskrig: den nukleare apokalypse.       

Uddrag af bogen
"Der er her til aften meldt om uroligheder ved grænseposten

Checkpoint Bravo ved Dreilinden-Drewitz på motorvejen mellem
Vestberlin og DDR. Ifølge vesttyske kilder skal der være afgivet en

serie skud hen over grænsen, men disse forlydender er endnu
ubekræftede. Det skriver Reuters."

Det var indtil videre alt, hvad hun vidste. Telefaxen var tavs,



telefonerne var tavse. I Udenrigsministeriet vidste natportieren
ingenting, og pressetjenesten var gået hjem klokken 23.
"Hvad med ovre i Forsvarsministeriet?" havde hun spurgt.

"De gik hjem for flere timer siden. Det er jo weekend," svarede
stemmen så og tilføjede efter en kunstpause: "Så ja, lad os da ikke

håbe, at russerne har bestemt sig for i aften." 

Om forfatteren 
Jacob Munkholm Jensen (født 1974) er journalist og forfatter. Han
debuterede som romanforfatter i 2011 og har siden skrevet flere

bøger i forskellige genrer. Fælles for dem alle er en interesse for den
historisk korrekte detalje, som sandsynliggør og underbygger

historiernes troværdighed.    

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=23:59:00 - ét minut i midnat&s=dkbooks

