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Udsat Jørgen Thorgaard Hent PDF Thomas Jakobsen, velbegavet og følsom akademiker med rødder i det
jyske land, befinder sig på en udsat post. Ikke fordi han ved mærkelige manipulationer er blevet placeret som
Danmarks Radios korrespondent i Moskva, men nok så meget på grund af de vanskeligt gennemskuelige

forviklinger, han involveres i.

Thomas bliver udsat for en streng belastning, som han i virkeligheden har påført sig selv i et forsøg på at gøre
op med sin barndom. Han er som ung faldet for en af tidens forenklede ideologier og har jernhårdt og

disciplineret holdt fast i den også som redskab til sit personlige opgør.

"Udsat" er en storpolitisk thriller, der foregår i Moskva og København, men det er samtidig fortællingen om
en mand, som fører sin egen private krig på to fronter: opgøret med de ydre politiske fjender og de kræfter i

hans indre, som truer med at ødelægge ham.

Jørgen Thorgaard (1939-1992) var forfatter, teolog, foredragsholder og TV-vært. Fra 1965 til 1979 var han
sognepræst ved Osted Kirke, men han måtte ofte tage orlov for også at passe sit job i Danmarks Radio. Som
forfatter har Jørgen Thorgaard især skrevet romaner og krimier, men han har også bidraget til bøger om

religion og dansk politik.

"En elementært meget spændende roman … vellykket som spionroman med mangebundet intrige." - Anders
Bodelsen, Politiken

Jørgen Thorgaards samhørende romaner "Udsat" og "Indlagt" rummer alt hvad hjertet kan begære af
storpolitiske spændinger, dobbeltspionage og personer, der på mystisk vis forsvinder.

 

Thomas Jakobsen, velbegavet og følsom akademiker med rødder i
det jyske land, befinder sig på en udsat post. Ikke fordi han ved

mærkelige manipulationer er blevet placeret som Danmarks Radios
korrespondent i Moskva, men nok så meget på grund af de
vanskeligt gennemskuelige forviklinger, han involveres i.

Thomas bliver udsat for en streng belastning, som han i
virkeligheden har påført sig selv i et forsøg på at gøre op med sin

barndom. Han er som ung faldet for en af tidens forenklede
ideologier og har jernhårdt og disciplineret holdt fast i den også som

redskab til sit personlige opgør.

"Udsat" er en storpolitisk thriller, der foregår i Moskva og
København, men det er samtidig fortællingen om en mand, som fører
sin egen private krig på to fronter: opgøret med de ydre politiske
fjender og de kræfter i hans indre, som truer med at ødelægge ham.

Jørgen Thorgaard (1939-1992) var forfatter, teolog, foredragsholder
og TV-vært. Fra 1965 til 1979 var han sognepræst ved Osted Kirke,
men han måtte ofte tage orlov for også at passe sit job i Danmarks
Radio. Som forfatter har Jørgen Thorgaard især skrevet romaner og



krimier, men han har også bidraget til bøger om religion og dansk
politik.

"En elementært meget spændende roman … vellykket som
spionroman med mangebundet intrige." - Anders Bodelsen, Politiken

Jørgen Thorgaards samhørende romaner "Udsat" og "Indlagt"
rummer alt hvad hjertet kan begære af storpolitiske spændinger,
dobbeltspionage og personer, der på mystisk vis forsvinder.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

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

