
Vi, de besejrede
Hent bøger PDF

Jacob Munkholm Jensen

Vi, de besejrede Jacob Munkholm Jensen Hent PDF Forlaget skriver:

Guatemala, 1978. Den midaldrende Maxwell Denby er – som føringsofficer i CIA – dybt involveret i den
guatemalanske borgerkrig og i den propagandamaskine, som USA har opbygget i landet. Men da han en dag
bortføres af guerillaen, konfronteres han pludselig med sin egen dybt hemmelige og voldelige fortid. Vi, de
besejrede er en episk fortælling, som strækker sig over flere kontinenter igennem sidste halvdel af det 20.
århundrede – fra Danmark og Europas blodige slagmarker under Anden Verdenskrig over kampen om den

nyudråbte jødiske stat i Mellemøsten og til Latinamerikas fugtige jungle. Det er fortællingen om
menneskeskæbner, formet af århundredets brutale ideologier og de konflikter af uhørt intensitet, de førte med
sig i deres kølvand. Men det er også fortællingen om grænseløs kærlighed, om ondskab og det menneskelige

vanvid, der sitrer lige under civilisationens overflade.
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