
Den långa natten
Hent bøger PDF

Jan Linders

Den långa natten Jan Linders Hent PDF "Stephan låg alldeles stilla. Muskelryckningarna hade upphört och
Danutas späda hand strök varligt över det flammande håret. Också huvudet hade rört sig i blodfläckarna och
det röda kom på Danutas vita hand, men hon brydde sig inte om det. Gång på gång strök hon över Stephans

hår.

Det var plötsligt kallt och mörkt i salen och jag såg ingenting tydligt.

Så visste vi alla att skymningen hade fallit över Europa och skräckens och eländets natt hade börjat, också för
oss..."

Den unga svensken Olov Hemmerson reser till Polen under trettiotalets sista år för att studera konst i Krakow.
När andra världskriget bryter ut i Europa känns det först avlägset, men snart är det dödligt nära.

Nazistockupationen av staden för med sig våld, förföljelse och hänsynslös död, men snart växer en
motståndsrörelse av modiga unga män och kvinnor fram i våldets inferno.

Jan Linders är en svensk spänningsförfattare i världsklass. I hans hyllade romaner placeras karaktärerna ofta i
omöjliga mysterier och faror i en halsbrytande fart, ofta med det skånska landskapet som bakgrund.
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huvudet hade rört sig i blodfläckarna och det röda kom på Danutas
vita hand, men hon brydde sig inte om det. Gång på gång strök hon

över Stephans hår.

Det var plötsligt kallt och mörkt i salen och jag såg ingenting tydligt.

Så visste vi alla att skymningen hade fallit över Europa och
skräckens och eländets natt hade börjat, också för oss..."

Den unga svensken Olov Hemmerson reser till Polen under
trettiotalets sista år för att studera konst i Krakow. När andra

världskriget bryter ut i Europa känns det först avlägset, men snart är
det dödligt nära. Nazistockupationen av staden för med sig våld,

förföljelse och hänsynslös död, men snart växer en motståndsrörelse
av modiga unga män och kvinnor fram i våldets inferno.

Jan Linders är en svensk spänningsförfattare i världsklass. I hans
hyllade romaner placeras karaktärerna ofta i omöjliga mysterier och
faror i en halsbrytande fart, ofta med det skånska landskapet som

bakgrund.
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