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Lyset kommer langsomt - Broerne til verden 4 Stig Dalager Hent PDF Året er 2004, advokaten Jon Bæksgård
er ramt af eftervirkningerne af 11. september i New York og i en tilstand af personlig krise. Han påtager sig

forsvaret af en diplomatenke, sigtet for overlagt mord på sin mand i "den grønne zone" i Bagdad.
Efterforskningen fører Jon til Irak og en sump af fortielser og løgne, bl.a. Abu Ghraib-skandalen, som tvinger
ham til at gå på kompromis med sandheden, da sagen skal procederes. Udløbere af sagen fører Jon videre til

London i 2005 i månederne efter terrorangrebet. Her påtager han sig forsvaret af en terrormistænkt og
forsøger samtidig at finde vej gennem mørket, der omslutter sagen fra Bagdad.

Romanserien BROERNE TIL VERDEN omhandler den amerikansk-danske advokat Jon Bæksgårds færden
rundt i verdens brændpunkter. Serien består af følgende titler: "Glemsel og erindring": Fortæller om Jon

Bæksgård fra ungdomsårene i halvfjerdsernes Danmark til Lower East Side i New York i midten af firserne.
"Labyrinten": Foregår i Wien i 1993-94 og handler om jagten på den tidligere østrigske nazi-overlæge, Jürgen
Menken. "Skyggeland": Tager sit udgangspunkt i terror-angrebet mod World Trade Center i New York den
11. september 2001. "Lyset kommer langsomt": Foregår i Bagdad og New York 2004 og London 2005 og
tematiserer Irakkrigen og terrorangrebet på Londons undergrundsstationer. "Den lange Dag": Udspiller sig i

Danmark under Muhammedkrisen 2006.

Stig Dalager, en af dansk litteraturs mest internationalt udbredte forfattere, udgivet i 25 lande.

OM BOGEN
"tankevækkende storværk" - Weekendavisen

"En triumf for den politiske thriller." - Süddeutsche Zeitung

"Jon Bæksgård er "en helt igennem interessant figur ... der legemliggør den moralske splittelse blandt oplyste
mennesker i en globaliseret verden" - Frankfurter Allgemeine Zeitung

"Fantastisk bog, der på fremragende måde tager et vanskeligt emne op til behandling." - L’ Univers de Livres

"Bogen lader ikke en i tvivl om, at man i den kan genfinde en tæt på dagligdags kærlighedshistorie i et
spændende og et nærmest ubegribeligt stort univers." - Disput, Wien
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