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Makten och säkerheten Jan Linders Hent PDF "Det här var den grå och kalla verkligheten.Den här gången
fanns ingen återvändo.Vad han skulle göra var kriminellt. Det kunde kosta honom hans jobb och välordnade
existens. Avslöjades han, fick han lämna sin butik och ge sig iväg. Hans bekanta skulle förakta honom och
hans vänner lämna honom. Aldrig, aldrig skulle han kunna förklara sitt beteende. Aldrig, aldrig skulle han
kunna räkna med förståelse och förlåtelse."I denna miljöpolitiska thriller följer vi en familj som evakuerats

från Lund under slutet av 1900-talet. Staden har ödelagts av en kärnkraftsexplosion, och är närmast
oigenkännlig. Mamman Aila, pappan Reidar, och deras två döttrar Brigida och Joy har anpassat sig till sitt
nya, enklare liv i ett friskt landskap. Familjen har fördrivits till ett paradis, men gör allt de kan för att få

lämna det. De vill desperat återvända hem till Lund, utan att veta att det som väntar dem där är som taget ur
en mardröm.

Jan Linders är en svensk spänningsförfattare i världsklass. I hans hyllade romaner placeras karaktärerna ofta i
omöjliga mysterier och faror i en halsbrytande fart, ofta med det skånska landskapet som bakgrund.

 

"Det här var den grå och kalla verkligheten.Den här gången fanns
ingen återvändo.Vad han skulle göra var kriminellt. Det kunde kosta
honom hans jobb och välordnade existens. Avslöjades han, fick han
lämna sin butik och ge sig iväg. Hans bekanta skulle förakta honom
och hans vänner lämna honom. Aldrig, aldrig skulle han kunna
förklara sitt beteende. Aldrig, aldrig skulle han kunna räkna med
förståelse och förlåtelse."I denna miljöpolitiska thriller följer vi en
familj som evakuerats från Lund under slutet av 1900-talet. Staden
har ödelagts av en kärnkraftsexplosion, och är närmast oigenkännlig.
Mamman Aila, pappan Reidar, och deras två döttrar Brigida och Joy
har anpassat sig till sitt nya, enklare liv i ett friskt landskap. Familjen
har fördrivits till ett paradis, men gör allt de kan för att få lämna det.
De vill desperat återvända hem till Lund, utan att veta att det som

väntar dem där är som taget ur en mardröm.
Jan Linders är en svensk spänningsförfattare i världsklass. I hans



hyllade romaner placeras karaktärerna ofta i omöjliga mysterier och
faror i en halsbrytande fart, ofta med det skånska landskapet som

bakgrund.
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