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Ulvefælden Aslak Nore Hent PDF Forlaget skriver: High-end historisk spionthriller om V2-raketten. Mod
slutningen af 2. Verdenskrig retter Tyskland et nyt og uhyre farligt våben mod de allierede. En raket hurtigere
end lyden - med en dødelig sprængladning i spidsen. Hvordan fik de allierede nys om planerne, før det var for
sent? I centrum er Henry Storm, en ung norsk sejlsportsmand med tyskvenlig baggrund. Op til krigen drages
han mod nationalsocialismen og kampen mod bolsjevikkerne og lader sig hverve til SS og Østfronten, men
rædslerne på slagmarken får ham til at se nazismen, som den virkelig er. Men han har opsnappet værdifulde
oplysninger om det nye våben og øjner chancen for at tjene modstandsbevægelsen. I Berlin er SS-officeren
Werner Sorge på jagt efter en tysk spion, der lækker oplysninger om raketprogrammet til de allierede. Sorge
mener, at Storm kan føre ham til agenten, og lægger en ulvefælde ud: en smuk polsk dobbeltagent. Scenen
skifter mellem London, det besatte Oslo, Berlin og Peenemünde på østersøkysten, hvor raketten bliver

udviklet. Lykkes Henry Storm med sine planer, kan han ændre krigens gang.

 

Forlaget skriver: High-end historisk spionthriller om V2-raketten.
Mod slutningen af 2. Verdenskrig retter Tyskland et nyt og uhyre

farligt våben mod de allierede. En raket hurtigere end lyden - med en
dødelig sprængladning i spidsen. Hvordan fik de allierede nys om
planerne, før det var for sent? I centrum er Henry Storm, en ung

norsk sejlsportsmand med tyskvenlig baggrund. Op til krigen drages
han mod nationalsocialismen og kampen mod bolsjevikkerne og

lader sig hverve til SS og Østfronten, men rædslerne på slagmarken
får ham til at se nazismen, som den virkelig er. Men han har
opsnappet værdifulde oplysninger om det nye våben og øjner

chancen for at tjene modstandsbevægelsen. I Berlin er SS-officeren
Werner Sorge på jagt efter en tysk spion, der lækker oplysninger om
raketprogrammet til de allierede. Sorge mener, at Storm kan føre

ham til agenten, og lægger en ulvefælde ud: en smuk polsk
dobbeltagent. Scenen skifter mellem London, det besatte Oslo,
Berlin og Peenemünde på østersøkysten, hvor raketten bliver
udviklet. Lykkes Henry Storm med sine planer, kan han ændre

krigens gang.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Ulvefælden&s=dkbooks

