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Menneskeloven Jakob Vedelsby Hent PDF Menneskeloven er en brændende aktuel roman om undergang og
skabelse fortalt i et filmisk, detaljemættet sprog. Det er også en medrivende fortælling om kærlighedens gave,

om at komme overens med døden og om at finde vej i menneskelivets labyrint.

Carl Bernstein er jurist og arbejder som diplomat i Udenrigsministeriet – et kynisk miljø, hvor fejl straffes
nådesløst. Efter et terrorangreb i København, bliver han udsendt til ambassaden i Athen. Her konfronteres han
med sin fortid og den mystiske græker Alexandros. Samtidig ruller en bølge af terror og naturkatastrofer hen

over Europa, og Carl hvirvles ind i begivenhedernes kaos.

Menneskeloven er udkommet på bl.a. tysk, russisk, estisk og rumænsk.

"Sproget flyder, gnistrer og skaber fryd … i afdelingen for det geniale” (Kristeligt Dagblad)

**** “Fascinerende roman om verdens tilstand … yderst læseværdig” (Metro Express)

**** “Klassisk godt og medrivende … man lader sig føre med strømmen” (JydskeVestkysten)

“Spændende og fascinerende … odyssé gennem terror, kærlighed og spiritualitet” (denelektriktriskekanin.dk)

“Psykologisk indsigt i de menneskelige dybder … nærværende, vedkommende og berigende”
(BogMagasinet)

 

Menneskeloven er en brændende aktuel roman om undergang og
skabelse fortalt i et filmisk, detaljemættet sprog. Det er også en

medrivende fortælling om kærlighedens gave, om at komme overens
med døden og om at finde vej i menneskelivets labyrint.

Carl Bernstein er jurist og arbejder som diplomat i
Udenrigsministeriet – et kynisk miljø, hvor fejl straffes nådesløst.

Efter et terrorangreb i København, bliver han udsendt til ambassaden
i Athen. Her konfronteres han med sin fortid og den mystiske græker
Alexandros. Samtidig ruller en bølge af terror og naturkatastrofer
hen over Europa, og Carl hvirvles ind i begivenhedernes kaos.

Menneskeloven er udkommet på bl.a. tysk, russisk, estisk og
rumænsk.

"Sproget flyder, gnistrer og skaber fryd … i afdelingen for det
geniale” (Kristeligt Dagblad)

**** “Fascinerende roman om verdens tilstand … yderst
læseværdig” (Metro Express)

**** “Klassisk godt og medrivende … man lader sig føre med



strømmen” (JydskeVestkysten)

“Spændende og fascinerende … odyssé gennem terror, kærlighed og
spiritualitet” (denelektriktriskekanin.dk)

“Psykologisk indsigt i de menneskelige dybder … nærværende,
vedkommende og berigende” (BogMagasinet)

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Menneskeloven&s=dkbooks

