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Møns Klint i klart vejr Niels Rohleder Hent PDF Prag, juli 1984: Den unge socialdemokrat Martin Wulff, der
studerer medicin i Århus, møder ingeniørstuderende Julia Richter fra østersøbyen Wismar i DDR. De kaster
sig ud i en stormende forelskelse. Efter de første romantiske døgn i Tjekkoslovakiets smukke hovedstad går
det op for Martin, hvor svært det er at få lov at være sammen med sin elskede, når hun bor på den anden side

af Jerntæppet.

Martin og Julia kan ikke undvære hinanden og beslutter at intensivere forbindelsen - på trods af alle krav fra
Stasi, PET og det danske socialdemokrati, hvor fredsaktivister og kustoder skændes om fornotepolitikken i

NATO.

Hvilke chancer har en dansk-østtysk kærlighed i midten af 1980’erne, når Berlinmuren har stået urokkelig i
mere end 20 år? Kan Martin få sin Julia familiesammenført til Århus, eller bliver han nødt til at hjælpe hende

med at flygte?

Tyskland (DDR), Danmark, STASI, spændende bøger, politik, samfundsforhold, kærlighed, 1980-1989, 2010-
2019

 

Prag, juli 1984: Den unge socialdemokrat Martin Wulff, der studerer
medicin i Århus, møder ingeniørstuderende Julia Richter fra
østersøbyen Wismar i DDR. De kaster sig ud i en stormende
forelskelse. Efter de første romantiske døgn i Tjekkoslovakiets

smukke hovedstad går det op for Martin, hvor svært det er at få lov
at være sammen med sin elskede, når hun bor på den anden side af

Jerntæppet.

Martin og Julia kan ikke undvære hinanden og beslutter at
intensivere forbindelsen - på trods af alle krav fra Stasi, PET og det
danske socialdemokrati, hvor fredsaktivister og kustoder skændes om

fornotepolitikken i NATO.

Hvilke chancer har en dansk-østtysk kærlighed i midten af
1980’erne, når Berlinmuren har stået urokkelig i mere end 20 år?

Kan Martin få sin Julia familiesammenført til Århus, eller bliver han
nødt til at hjælpe hende med at flygte?
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http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Møns Klint i klart vejr&s=dkbooks


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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


