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Innan slutet del 4 Jesper Bugge Kold Hent PDF Harald är en ung soldat. Alltför ung. Utöver att vara den i sitt
kompani som siktar sämst, så är han också en mycket snäll person. Kriget är inget för honom. Men när han

ramlar över två svårt skadade och sjuka flickor blir han orolig över vad han kan göra för dem. Deras
insjuknande verkar vara så långt gånget, finns det något hopp kvar? Det visar sig snart att flickorna vet

mycket mer om krigets fasor än vad han kunnat föreställa sig ...

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.

 

Harald är en ung soldat. Alltför ung. Utöver att vara den i sitt
kompani som siktar sämst, så är han också en mycket snäll person.
Kriget är inget för honom. Men när han ramlar över två svårt

skadade och sjuka flickor blir han orolig över vad han kan göra för
dem. Deras insjuknande verkar vara så långt gånget, finns det något
hopp kvar? Det visar sig snart att flickorna vet mycket mer om

krigets fasor än vad han kunnat föreställa sig ...

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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