Skjult fjende
Sprog:

Dansk

Udgivet:

16. marts 2015

Kategori:

Krimi & mystik

Forfatter:

Helen Macinnes

Forlag:

Rosenkilde & Bahnhof

ISBN:

9788771288582

Skjult fjende.pdf
Skjult fjende.epub

Irina Kusak får hjælp til at flygte fra Tjekkoslovakiet af sin fraskilte mand, der er højt placeret i det
kommunistiske magtapparat. Hvad ligger der bag, og hvorfor bliver hun skygget af tjekkiske agenter, da hun
er nået til Østrig? Irina møder en amerikansk musikkritiker, David Mennery, og deres ungdoms forelskelse
blusser op under flugten gennem Europa. Den flok mennesker, der med livet som indsats forsøger at redde
Irina fra hendes forfølgere, viser sig at rumme en forræder, for der sker konstant uheld, der kuldkaster de
veltilrettelagte planer. Menneskejagten er sat i scene af skrupelløse bagmænd, der skruer op for de beskidte
metoder, da de bliver klar over, at Irina har smuglet afslørende dagbogsoptegnelser med, som hendes berømte
forfatterfar har efterladt efter sin flugt fra et system, der ville have ham til at tie. Helen MacInnes har baseret
den nervepirrende handling på en autentisk beretning, hun hørte fra en ung, flygtet tjekkoslovakisk kvinde
under et besøg i Salzburg. Om forfatteren: Helen Macinnes (1907-1985), er en skotsk-amerikansk forfatter til
22 spændingsromaner, flere af dem filmatiseret, og flere af dem oversat til dansk. Hun blev uddannet ved
universitetet i Glasgow (fransk og tysk) og arbejdede som bibliotekar. I 1937 flyttede hun til New York City
sammen med sin ægtefælle, Gilbert Highet, der underviste på Columbia University. Hun slog igennem med
Above Suspicion (1942, også filmatiseret), og siden fulgte Han kom fra Luften (Assignment in Brittany, 1942,
ligeledes filmatiseret). I 1966 fik Helen Macinnes Columbia's litteraturpris.

Dagens tekst er fra Gjentagelsen (1843). Se trailere m. Dahlia / Georginer - den utroligt smukke blomst i
haven eller potter. Runerod forsøger at bidrage til en præsentation af matematiske problemstillinger på en
engagerende og kreativ måde, der rammer denne målgruppe på en sådan måde, at de får lyst til at arbejde med
matematik. 30 i Lidos Største sal. maj efter frosten. Denne sci-fi-serie udforsker en speciel, højteknologisk
nær fremtid, hvor menneskehedens største nyskabelser og mørkeste instinkter kolliderer. Sten drømmer om at
jage mammutter og tage på eventyr, men eventyret finder ham, da en ny slags fjende, den mægtige Lord Snøp
fra … Skytte 23. Bøgerne blev oprindeligt skrevet af den engelske forfatter Beatrix Potter, og udkom første
gang tilbage i … Formålet med Runerod er at engagere og motivere elever, som ikke trives med traditionelle
undervisningsmetoder.
Da Anne Beddingfield, en ung eventyrlysten kvinde, overværer en tilsyneladende ulykke og beslutter sig for
at undersøge den nærmere, bliver hun involveret i en sag, der omfatter røveri, spionage og mord. december
Skytte » Ugens horoskop Om Skytten Personer født i Skyttens tegn, er ærlige uden omsvøb og frihedselskende
- ær. > Velkommen til > Teleslynge > Fakta om Teleslynge. Runerod forsøger at bidrage til en præsentation
af matematiske problemstillinger på en engagerende og kreativ måde, der rammer denne målgruppe på en
sådan måde, at de får lyst til at arbejde med matematik. Kan dyrkes fra frø, stikling eller knold. Bemærk, at
rabatter, f. Kan dyrkes fra frø, stikling eller knold. Coco følger en 12-årig dreng ved navn Miguel, der sætter
en kæde af begivenheder i gang, vedrørende et 100 år gammelt mysterium, som fører til … Han Solo dukker
op i A New Hope, hvor Luke og Obi-Wan Kenobi leder efter en pilot, der kan bringe dem til Alderaan. Han
Solo og hans makker Chewbacca administrerer sammen rumskibet Tusindårsfalken. maj efter frosten. Coco
følger en 12-årig dreng ved navn Miguel, der sætter en kæde af begivenheder i gang, vedrørende et 100 år
gammelt mysterium, som fører til … Han Solo dukker op i A New Hope, hvor Luke og Obi-Wan Kenobi leder
efter en pilot, der kan bringe dem til Alderaan. Runerod forsøger at bidrage til en præsentation af matematiske
problemstillinger på en engagerende og kreativ måde, der rammer denne målgruppe på en sådan måde, at de
får lyst til at arbejde med matematik. Klik på den ønskede dag og reserver eller køb dine billetter.

