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Innan slutet del 3 Jesper Bugge Kold Hent PDF Kölden tränger in i märgen. Genom det kalla mörkret vandrar
två små flickor: Astrid och Marta. Astrid tar hand om sin lillasyster Marta, som plågas av en svår feber. Men
det verkar inte finnas någonstans att ta vägen, inte nu efter att världen verkar ha gått under. Långa nätter med

bombräder, döda människor överallt, trasiga, ihåliga byggnader ... Men i fjärran ser de en byggnad som
verkar hel: en kyrkspira pekar obesvärad upp mot himlen. De tar sig snabbt dit men inser snabbt att de inte är

ensamma om att leta sig till kyrkan ...

En dansk polis, en brittisk bobflygare, en tolvårig tysk flicka, en tysk-rysk soldat. Allas öden påverkas av
krigets brutalitet, och allas öden binds samman av målet som alla strävar efter: flykten mot friheten."

Jesper Bugge Kold är en dansk författare. Han har mångårig erfarenhet som journalist innan han tog upp
pennan för att skriva sina prisbelönta deckare.

 

Kölden tränger in i märgen. Genom det kalla mörkret vandrar två
små flickor: Astrid och Marta. Astrid tar hand om sin lillasyster
Marta, som plågas av en svår feber. Men det verkar inte finnas

någonstans att ta vägen, inte nu efter att världen verkar ha gått under.
Långa nätter med bombräder, döda människor överallt, trasiga,

ihåliga byggnader ... Men i fjärran ser de en byggnad som verkar hel:
en kyrkspira pekar obesvärad upp mot himlen. De tar sig snabbt dit
men inser snabbt att de inte är ensamma om att leta sig till kyrkan ...

En dansk polis, en brittisk bobflygare, en tolvårig tysk flicka, en
tysk-rysk soldat. Allas öden påverkas av krigets brutalitet, och allas
öden binds samman av målet som alla strävar efter: flykten mot

friheten."

Jesper Bugge Kold är en dansk författare. Han har mångårig
erfarenhet som journalist innan han tog upp pennan för att skriva

sina prisbelönta deckare.
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