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Steen Langstrup

Panzer Steen Langstrup Hent PDF Forlaget skriver: København, april 1945. Krigens blodigste måned i
Danmark. Man forbereder sig på tiden efter krigen, og det er ikke alt, der tåler dagens lys. Der er mange spil i
gang, og det har aldrig været lettere at skille sig af med besværlige brikker. Døden venter lige om hjørnet. Det

er på tide at stille sig selv spørgsmålet: Hvem stoler du på?

Panzer er andet bind i serien om sabotagegruppe BB, en kontant og rå krimi-noir-serie om en af Danmarks
historiens mørkeste perioder. Bøgerne kan læses uafhængigt af hinanden.

Steen Langstrups bøger er oversat til flere sprog, han er filmatiseret og radiodramatiseret.

»Mageløst fortalt ... fascinerende og eminent skruet sammen.«
- Politiken

»Personskildringen är allra bäst. Steen Langstrup noterar - med sin exakta prosa - hur människor förändras til
det sämra, degraderas til en annan sorts människa, hårdare och svartvit, en krigets omänskliga människa.«

- Expressen, Sverige.

»Steen Langstrups besættelsesthriller nr. 2 er til blodig overflod lige så skamløst hårdkogt og hæsblæsende
som nr. 1 ... tilbage på sporet, det formfuldendt eksploderende jernbanespor.«

- Weekendavisen

»Kan stadig skrive røven ud af bukserne på de fleste og sætte de mange glade amatører i spændingsgenren i
det rette perspektiv.«

- Ekstra Bladet

»Hvor Stikker var god, så er Panzer rigtig god. Den er spændende, velfortalt, nuanceret, medrivende og
troværdig i sin skildring af samtiden anno 1945.«

- Sentura

»Ikke kun en rejse tilbage til krigens blodigste måned, men også en rejse ind i det mørke, der findes i os
selv.«

- Fyens Stiftstidende
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