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"Da bilen standsede, vidste Pelle, at det var Gestapo. Ingen andre ville holde lige foran huset. Det ville være et
groft brud på ordrerne. Han stod ud af sengen. Trods det lange sygeleje var han stærk nok til at gå hurtigt over
gulvet og hen til vinduet. Han stillede sig i skjul bag gardinet. Det smertede i hans ryg, hvor
Schalburgmandens kugle for en måned siden gik ind. Men han var stærk nok til, at de ikke fik ham. De ville
aldrig få ham, havde han sagt. Ikke levende. Og han havde bagefter tænkt, at man skal være varsom med, hvad
man siger, for han havde ikke tvivlet på, at sådan ville det gå. Skjult selvtillid var ikke det mest karakteristiske
ved ham." En roman om den unge mand Pelle, der er en aktiv del af modstandskampen mod den tyske
besættelsesmagt. Men Pelle ejer ikke samme ukuelige optimisme og dumdristighed som flere af hans
kammerater. I stedet har tvivlen et voldsomt tag i ham.
En tvivl, der ofte virker som en snubletråd på den evige flugt fra forfølgerne.Hans Jørgen Lembourn
(1923-1997) var en dansk forfatter, journalist, cand. polit. og politiker. Han debuterede som
skønlitterærforfatter i 1950 med romanen "Sandhedens forbandelse". Inspiration til romanens handling fandt
han i Den Græske Borgerkrig (1946-49), som han tidligere havde dækket i jobbet som journalist. Hans Jørgen
Lembourn sad også i en længere årrække i Folketinget for Det Konservative Folkeparti (1964-77), var
formand for Dansk Forfatterforening (1971-81) og sad i Dansk Kunstråd (1978-87).
Der var stor forskel på indbyggertallene i de 3 sogne, men procentvis. Det giver sorg, vrede og uforståenhed.
Og angeren er ikke til å holde ut.

november 1694, død 30. Liv og gerning Barndom og ungdom. Det skulle have været en helt almindelig ferie
i et lejet hus i en fransk landsby. Hvad kan du gøre for at hele dig selv, og få et godt liv igen. Ude var der saa
streng en Dyst, Uvejret tog sine Tag med Skoven, Stormen peb, saa det var en Lyst, Og leged Tagfat med
Voven. mai 1778) var en fransk historiker og forfatter av essay og filosofiske avhandlinger i.
Og angeren er ikke til å holde ut. Det giver sorg, vrede og uforståenhed.
Det skulle være en helt almindelig ferie. november 1694, død 30. 1. Den greske antikkens litteratur er
litteraturen i oldtidens Hellas som ble skrevet på klassisk gresk, det vil si fra Homer og fram til senantikken.
november 1694, død 30. LACHMANN Aage. mai 1778) var en fransk historiker og forfatter av essay og
filosofiske avhandlinger i.

