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Da Danmark den 9. april 1940 blev besat af nazisterne, blev den danske handelsflåde delt i to. Den tredjedel af søfolkene, der lå i dansk havn, måtte blive og hjælpe med at transportere Danmarks forsyninger, men i al hemmelighed gjorde de også en indsats mod besættelsesmagten. De sidste to tredjedele af handelsflåden gik i engelsk og senere også i amerikansk tjeneste for at hjælpe i krigen mod Tyskland og Japan. Christian Tortzen beretter om de danske sømænds rolle under anden verdenskrig og om de følger, de fik for krigens gang og for de enkelte sømænd, der efter krigens afslutning vendte hjem med
ar på sjælen. Christian Georg Tortzen (1925-2012) var dansk historiker og forfatter. I 1982 modtog han den filosofiske doktorgrad for værket "Søfolk og skibe under Anden Verdenskrig" og blev dermed RUC's første doktor inden for humaniora. Tortzen har skrevet adskillige bøger om søfartshistorie og anden verdenskrig.
Har sagnriget Atlantis virkelig eksisteret? Hvordan ser en aura ud? Og hvad er egentlig en UFO? Alt det og meget mere kan du få svar på i "Mystik og magi". Bogen indeholder fantastiske og uhyggelige historier fra hele verden, men den ser også nærmere på, hvad der er fup, og hvad der er fakta. Jens Laigaard er bibliotekar, forfatter og spøgelsesforsker, og han har skrevet indtil flere bøger om okkulte emner som blandt andet spøgelser, trolddom og satanisme samt et par håndbøger om knallertkørsel og dykning.
Den 28. juni 1904 forliste det danske udvandrerskib S/S Norge vest for Skotland med kurs mod New York. 635 danskere, nordmænd og østeuropæere omkom - og kun 160 overlevede den største skibskatastrofe i danmarkshistorien. DANMARKS TITANIC er den dramatiske beretning om, hvad der gik galt, og hvordan udvandrerne og besætningsmedlemmer oplevede de forfærdelige timer og minutter, mens skibet gik ned på åbent hav. Katastrofen blev ikke mindre af, at der langt fra var plads i redningsbådene til alle. Via øjenvidneberetninger fundet i gamle dagbøger, breve og erindringsskrifter samt officielle
referater og protokoller går bogen tæt på nogle af de mennesker, der var om bord. Det er en fascinerede fortælling om knuste drømme, desperation og heltemod blandt en lille del af de i alt 300.000 danskere, der udvandrede til Amerika i perioden.
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Colloquial Danish provides a step-by-step course in Danish as it is written and spoken today. Combining a user-friendly approach with a thorough treatment of the language, it equips learners with the essential skills needed to communicate confidently and effectively in Danish in a broad range of situations. No prior knowledge of the language is required. Key features include: • progressive coverage of speaking, listening, reading and writing skills • structured, jargon-free explanations of grammar • an
extensive range of focused and stimulating exercises • realistic and entertaining dialogues covering a broad variety of scenarios • useful vocabulary lists throughout the text • additional resources available at the back of the book, including a full answer key, a grammar summary and bilingual glossaries Balanced, comprehensive and rewarding, Colloquial Danish will be an indispensable resource both for independent learners and students taking courses in Danish. Audio material to accompany the course is
available to download free in MP3 format from www.routledge.com/cw/colloquials. Recorded by native speakers, the audio material features the dialogues and texts from the book and will help develop your listening and pronunciation skills.
"Der er faldet en atombombe i Valby, lød en melding til alarmcentralen fra en hyrevognschauffør på Husum Torv." Uddrag fra kapitlet om eksplosionen på Valby Gasværk, 1964 DANSKE KATASTROFER er historien om det 20. århundredes mest dramatiske og spektakulære ulykker og katastrofer. Fra togkollisionen i Gentofte i 1897 over ammunitionsulykken på Aarhus Havn til flystyrtet i Kastrup, hvor den svenske tronarving omkom. Fra minekatastrofen på Holmen over Hans Hedtofts forlis til eksplosionen
på Valby Gasværk, som folk troede var en atombombe. Fra lyntogsulykken ved Odense over branden på Scandinavian Star til SAS-styrtet i Milano i 2001. Det er medrivende og til tider gruopvækkende beretninger om nogle af de mest dramatiske begivenheder i danmarkshistorien – om massive ødelæggelser, heltemodige redningsindsatser og frygtelige konsekvenser. Alt sammen baseret på udrykningsrapporter, interviews, havarirapporter, øjenvidneskildringer og avisreportager og rigt illustreret med
autentiske fotos.
Anmelderrost historisk roman, der skildrer den sidste vikingekonge, Harald Hårderådes, dramatiske unge år. Da Harald Hårderåde faldt i England i Slaget ved Stamford Bridge i 1066, var vikingetiden forbi. Hans forsøg på at erobre England blev vikingernes sidste dristige togt. I Den sidste vikingekonge møder vi Harald som ung på hjemgården Stein, som styres af hans myndige mor, Åsta. Til gården kommer Haralds halvbror, kong Olav, men han jages af fjender og må flygte videre. Tilbage på gården
bliver den hårdtsårede Rane Kongsfostre, der engang var en berygtet viking. Nu er han en olding med bare én hånd. Kongens flugt og mødet med Rane vender Haralds beskyttede liv på hovedet, og sammen drager den unge mand og den gamle kriger ud på en farefuld færd, som slutter i Stiklestad ved Norges hidtil største slag. Den norske presse skrev: »Ekeberg har et sjældent greb om genren og er med rette blevet sammenlignet med Jan Guillou.« – Dagbladet »Ekeberg har en fantastisk evne til at sætte
os ind i vikingetiden og i, hvordan livet i Norge var dengang. [...] Dette her er slet og ret en fryd at læse.« – Romerikes Blad
Historien om den største danske skibskatastrofe
Søjler af ild
I krigens kølvand
Højsommer
This new edition of Colloquial Danish has been completely rewritten to feature the contemporary language of Denmanrk with new material on new technologies and topical information on the country. This interactive, clear and practical approach to teaching the spoken and written language is suitable for independent learners of all ages. Course components: The complete course comprises the book and audio materials.
These are available to purchase separately in paperback, ebook, CD and MP3 format. The paperback and CDs can also be purchased together in the great-value Colloquials pack. Paperback: 978-0-415-30182-4 (please note this does not include the audio) CDs : 978-0-415-30180-0 eBook: 978-0-203-42640-1 (please note this does not include the audio, available to purchase from
http://ebookstore.tandf.co.uk/audio_viewbooks.aspx) MP3s: 978-0-415-66914-6 (available to purchase from http://ebookstore.tandf.co.uk/audio_viewbooks.aspx). Pack: 978-0-415-44199-5 (paperback and CDs) For the eBook and MP3 pack, please find instructions on how to access the supplementary content for this title in the Prelims section.
John Andersen er den eneste i verden som har padlet hele veien rundt Grønland. Noen strekninger alene, andre sammen med grønlandske og danske reisefeller. I boken forteller han om eventyr, dramatiske situasjoner og enestående naturopplevelser på Grønlands østkyst. Boken er illustrert med 140 fotografier i farger.
Jack bor sammen med sin familie i et gammelt hus, som har tilhørt familien i mange hundrede år. En nat falder et gammelt billede ned af væggen og inde i rammen finder Jack et gammelt kort. Sammen med sine venner, Tilde og Anders, udforsker han kortet og dets hemmeligheder og det bliver begyndelsen til et eventyr, der for altid vil forandre deres liv ...
Den sidste vikingekonge
Sagnomspundne skatte
Danmarks Titanic
Danske skæbner efter 2. verdenskrig
Historien om Hans Hedtofts gådefulde forlis
Frank Frølich har sagt sit job i politiet op og er begyndt som privatefterforsker. På vej hjem fra en rutineopgave for et forsikringsselskab møder han den farverige Matilde og forelsker sig hovedkulds. Mødet bliver startskuddet til en række hændelser, hvor Frølich først bliver involveret i en personeftersøgning, der skal hjælpe en asylansøger (og Matilde), men som i virkeligheden dækker over noget andet og farligere. Han bliver kastet direkte ud i en brandvarm storpolitisk affære om passagerfærgen Sea Breeze, der for år tilbage under mystiske omstændigheder gik i
brand og krævede flere end 150 dødsofre. Og pludselig befinder Frølich sig ubehageligt centralt i politiets efterforskning af drabet på en forfatter, der skrev kontroversielt om både asylpolitik og Sea Breeze. SØSTEREN er en krimi om desperate handlinger, og om hvordan magtinstanserne i et samfund kan have indvirkning på det enkelte menneskes skæbne.
Der er gået tyve år, siden vi sidst hørte om d'Artagnan og hans tre venner, Athos, Porthos og Aramis, i De tre musketerer. Kardinal Richelieu er død, og Frankrig styres nu af enkedronning Anna af Østrig og den nye kardinal, italieneren Mazarin. Da kardinal Mazarin hører om d'Artagnans tidligere bedrifter, beder han ham om at samle sine gamle kammerater for at udføre en mission i England som hemmelig ambassadør for Oliver Cromwell. Det lykkes dog ikke helt, da Athos og Aramis tilsyneladende ikke har lyst til at genoptage deres gamle håndværk, og d'Artagnan
og Porthos drager til England, hvor de tager Athos og Aramis til fange i et slag mellem Cromwell og den engelske kong Charles I. Skønt de kæmper på hver sin side, er det gamle venskab stærkere, og sammen forsøger de at hindre henrettelsen af Charles I og befri den faldne konge. slx Alexandre Dumas den Ældre (1802-1870) er mest kendt for sine talrige historiske romaner og eventyr bl.a. "Greven af Monte Christo" og romanerne om "De tre musketerer", der har gjort ham til den mest læste franske forfatter i verden. Dumas skrev også skuespil, artikler for
magasiner og tidsskrifter, og han var en højt profileret korrespondent.
Michael Toritch har store planer for Balkan. Nu, hvor Anden Verdenskrig endelig er slut, øjner han muligheder for at sætte sig på tronen for et samlet Balkan som diktator. Men han ved, at han ikke kan gøre det alene, så selvom han ikke bryder sig det mindste om Tito Laneg, så venter han med at rydde ham af vejen, til han ikke længere har brug for ham. Det viser sig imidlertid, at Tito har sine egne planer for regionen... NB! Serien "Kurt Danners bedrifter" er udgivet i 1940’erne og skal læses i denne historiske kontekst. Udtalelser og sprogbrug repræsenterer ikke
forlagets holdninger. Kurt Danner er en eventyrlysten dansker med begge ben plantet solidt på jorden. Sammen med sin makker, Bill, rejser han verden tynd, og hvor end han kommer hen, viser der sig at være gåder at løse, damer at redde eller forbrydelser at opklare. Peter Anker er pseudonym for den danske forfatter Niels Meyn (1891-1957), som skrev et hav af børnebøger og krimier under flere forskellige pseudonymer, heriblandt Arne Klint og Ellinor Bell. Niels Meyn debuterede i 1904 med "Den stjålne undervandsbåd" og nåede at udgive hele 226 værker inden
sin død i 1957.
Generalens overmand
Esme og Igor 1 - Tredje time efter midnat
Rasmus Dahlberg fortæller om dramatiske hændelser i danmarkshistorien
Colloquial Danish (eBook And MP3 Pack)
Prins Faisals Ring
Efter sytten år med Nordkaperen føler Troels Kløvedal, at hans liv skal leves og opleves på en ny måde. Det fører bl.a. til en kapsejlads med Triton, togt i den stockholmske skærgård og slæderejse rundt i Grønland.
"Kurs Afrika" fortæller historien om de fire nordiske venner, Bo, Ingmar, Jon og Peters nye eventyr på topsejlsskonnerten Talatta. De fire venner kommer denne gang helt til Kina, omkring Sumatra og de gamle danske besiddelser Nicobarerne og Tranquebar - og omkring hvert hjørne venter der spænding og nye eventyr for de fire ukuelige sømænd, der er i gang med deres livs rejse. Mansa Blankholm Hedegaard (1902-1977) var en dansk
filminstruktør og forfatter, der under pseudonymet Jan Hein skrev eventyrlige romaner for børn og unge. I løbet af sin forfatterkarriere gjorde han sig særligt bemærket for sin "Kurs"-serie, der består af en række søfartsromaner for børn og unge. For det første bind i denne serie, "Samme kurs" (1952), vandt Hedegaard Nordisk Børnebogskonkurrence i 1952. Herefter fulgte flere bind i serien, og i 1964 blev Hedegaard tildelt Kaptajn H.C.
Lundgreens Legat, der gives til forfattere, der øger ungdommens interesse for sølivet. Jan Heins "Kurs"-serie er en række eventyrlige søfartsromaner fyldt med drama og spænding for børn og unge. Serien foregår i midten af 1800-tallet og følger fire drenge fra Lapland, Finland, Norge og Danmark. De mødes første gang på skibet Aurora og danner et venskab, der fører dem ud på det ene fantastiske eventyr efter det andet på deres rejse
rundt omkring i det meste af verden.
I 1639 forliser den tremastede portugisiske fuldrigger Sankt Helena i Caribien. Kun gallionsfiguren og to forhutlede sjæle overlever. Den 14-årige Tom Collins redder de to, der driver om i bølgerne, og dermed ændres hans liv! Han tvinges til at forlade sin fødeø og drager ud på en dramatisk og spændende færd i piraternes, slavernes og heksebrændingernes tid - uden at vide, at der vil gå flere år, før han vender hjem.
forfatternes blad
Tordenskjold
Verdenskrigen i samtidige skildringer: Bd. 7. afsnit. Krigen til soes og i luften
Mystik og magi
Historisk-romantiske Skildringer Fra Det 13de Aarhundrede
Den unge Hal Courteney er vildt betaget af den smukke og farlige Katinka, som er gift med Sydafrikas kommende guvern r. Hun burde v re i Hals magt, for Hals far, engl nderen Sir Francis Courteney, har ombragt det hollandske skib, som f rte guvern ren og hende til Sydafrika, s de er nu hans gidsler. Men Katinka er langt fra en skr mt kvinde. Hun forf lger Hal, og han er som et lam i hendes h nder. Og da Hal og hans far og hele bes tningen p det engelske skib ender i f ngsel i Kap det Gode H b, er det da heller ikke Katinka, der hj lper ham. Det er derimod den smukke Sukeena, der er slave hos
Katinka. Hun finder p en m de at komme i kontakt med fangerne p - hendes egen bror er iblandt dem. Og da det en dag lykkes dem at flygte, flygter hun med dem, og Katinka f r sin velfortjente straf. Men der er lang vej tilbage til det sted p kysten, hvor Hals far gemte guldskatten fra det hollandske skib. Og der er mange fjender, der vil udrydde dem. Wilbur Smith ( 1933-2021) f dt i Zambia og uddannet til bogholder, men blev hurtigt forfatter. I dag er Wilbur Smiths b ger oversat til 26 sprog og solgt i over 120 millioner eksemplarer.
Efter et dramatisk arbejdsophold som fangstmand i den gr nlandske demark rejser den unge k benhavnerkn gt Larsen hjemad uden meget andet i bagagen end en kulsort samvittighed over et fatalt sammenst d, han har haft med sin kolonikammerat. Vejen hjem med skib er ikke alene farlig, fordi kaptajnen er uduelig, og orkanerne raser over bes tningen, men ogs fordi Larsen m bruge alle sine kr fter og al sin snilde for at skjule sin ugerning for de andre passagerer. "Larsen vender hjem" er Peter Tuteins selvst ndige forts ttelse til den sp ndende og indsigtsfulde roman "Larsen" om en ung mands
tilv relse som fangstmand i Gr nland. Peter Tutein (1902-1949) var en dansk forfatter, der tilbragte l ngere perioder af sit liv som rejsende i blandt andet Sydamerika, USA, Canada og Gr nland. Mange af hans b ger bygger p erfaringer fra disse rejser og fra arbejdet som j ger og fangstmand i polaromr der. Hans debutroman "Fangstm nd" blev en stor succes og er oversat til flere sprog, men de to bind om Larsen har ogs vakt begejstring og blev filmatiseret i 1995 under titlen "K rlighedens k tere" med Stellan Skarsg rd i en hovedrolle. Peter Tutein st r ogs bag mange artikler og h respil.
Skibet der forsvandtHistorien om Hans Hedtofts g defulde forlisPolitikens Forlag
Frygt gr keres gaver
Pigen fra Auschwitz
Tyve r efter
Quizmester 1
N rmest sydpolen aaret 1900

I krigens kølvand begynder ved slutningen af 2. Verdenskrig. Den beskriver hændelser i efterkrigstiden, der trækker dybe spor op til nutiden. Bogen tager fat, hvor forfatterens første bog Taget af tyskerne (2007) slap. Men bogen er dog et helt selvstændigt værk. Sven Arvid Birkeland har en særlig evne til at finde folk, der ikke tidligere har villet fortælle. Han har fået dem til at åbne sig. I krigens kølvand udkom oprindeligt i 2009.
Skibet der forsvandt fortæller for første gang hele historien om grønlandsskibet Hans Hedtoft, Danmarks Titanic: Det var Den kongelige Grønlandske Handels mest moderne polarskib. Et nybygget skib, der blev betragtet som synkefrit. Alligevel forliste det på på sin jomfrurejse i det stormfulde hav syd for Kap Farvel den 30. januar 1959, og vraget er aldrig blevet fundet. Forliset førte sidenhen til en stor politisk skandale i Danmark og er stadig den mest omstridte skibskatastofe i nyere
dansk historie.
1754. Theo og Constance Courtney er søskende, opvokset i Indien, og har været uadskillige siden barnsben. Da deres forældre omkommer på tragisk vis, bliver de tvunget fra hinanden. Theo, der hjemsøges af skyldfølelse og ansvar for sin søster, er en enspænder, og han melder sig til den britiske hær i krigen mellem Frankrig og Storbritannien om kolonimagten i Nordamerika. I mellemtiden har Constance mistet al tro på det gode i mænd og brugt sin skønhed til at manipulere sig vej til
Frankrig, hvor hun bliver en del af overklassen. Hun ender på forskellige mænds nåde ved fronten ved den franske hærs slagmark i Nordamerika. Da de to søskende finder ud af, at deres skæbner igen fletter sig sammen, må de sande, at den hævn og tilgivelse, som de begge så desperat søger, kan ende med at koste dem livet ...
Grønland
Bind. Per og Gergit. Liv. Paa bjørnejagt. En slagsbror. Marit Skjølte
Ham der søger døden
Søsteren
Skibet der forsvandt
Svend Novrups Quizmester-bøger giver god motion for hjernecellerne. Her er mange timers sjov og spændende underholdning for hele familien. Her er spørgsmål inden for alle tænkelige emner, og inden for hvert tema bliver det sværere, efterhånden som man arbejder sig frem. Som noget nyt får du et termometer til hver enkelt quiz. For hvert rigtigt svar kan du sætte grader på svarende til sværhedsgraden, og derved får du taget din quiztemperatur på hvert emne. Rigtig god fornøjelse med "Quizmester". Sport, skak og spil – og et ben i tenorfaget: Forfatteren Svend Novrup (f. 1945) er en højt respekteret golfskribent og har været sportskommentator i radio og tv, bl.a. på
kanalen Eurosport fra 1996 til 2002. Han er forfatter til over 100 bøger heriblandt en lang række quizbøger og samlinger af vittigheder. Adskillige af Svend Nortrups bøger oversat til og udkommet på seks sprog.
Hos Maskinmestrenes Forening på Sankt Annæ Plads i København hænger en mindetavle over 195 danske maskinofficerer, der mistede livet på havet under Anden Verdenskrig. De står listet én efter én med navn - men uden historien om, hvordan de på tragisk vis mistede livet til søs. I MINDETAVLEN går Gustav Schmidt Hansen derfor bag om navnene på tavlen og fortæller gennem dem den ofte glemte historie om de tusindvis af danske søfolk, der blev en del af Anden Verdenskrig. Da krigen kom, bestod dansk skibsfart af godt 550 skibe og 12.000 søfolk. Nogle blev afskåret fra Danmark og sejlede fra England eller USA, og andre kunne blive hjemme og sejle fra Danmark,
men fælles for dem var, at de blev hvirvlet ind i krigen og levede et farligt og riskofyldt arbejdsliv med fare for ikke mindst ubådsangreb, de år krigen varede. I alt 427 danske skibe gik til, mens over 1.900 søfolk mistede livet. MINDETAVLEN, der fortæller historien om 195 af dem, er resultatet af mange års intenst arkivarbejde for at rekonstruere historien bag navnene på tavlen, og bogen tager både læseren gennem de farer, der lurede som sømand under krigen, og fortæller skib for skib om den skæbne, der overgik sømændene, når skibene forlist.
Esme er nysgerrig, Esme er stædig, Esme er modig, Esme er nyhedsreporter – altid på jagt efter en god historie til skolebladets forside - og Esme er Igors kusine. Igor er klog, Igor er doven, Igor er lidt forsigtig, men Igor kan ikke sige nej til sin kusine, Esme.På vej hjem fra skole finder Esme og Igor tilfældigvis en stor sportstaske med en dyr og flot rollespilsdragt, som mærkeligt nok er smidt i en affaldscontainer. De forsøger at aflever tasken til ejeren, men han vil under ingen omstændigheder have tasken tilbage. Det er kun den første af mange mærkelige ting, der sker i de dage omkring Øgadekvarteret i Århus. Men hvis Esme ikke var så nysgerrig, var de nu nok ikke blevet
rodet ind i en uhyggelig kidnapningsaffære, og Igor kunne have hygget sig på sit værelse med sin computer. Men så havde de selvfølgelig heller ikke fået verdens bedste forside til Øgadens Skoleblad. Første bind i serien om Esme og Igor vandt Gyldendals store krimikonkurrence. Juryen sagde blandt andet: "Man føler sig godt underholdt og i godt selskab med Esme og Igor, hvis fremtidige eventyr synes at være i gode hænder hos en fantasifuld og stilsikker forfatter, som i dette første bind afslører et sikkert greb om genren med de nødvendige strejf af fornyelse." ”Det er en uhyrligt veldrejet, underholdende og spændende historie, som egner sig til børn i 9-12 års-alderen.” Weekendavisen Læs mere om forfattere, Bodil El Jørgensen.
Danske katastrofer
Samlede Skrifter
Hans – en eskimo. En grønlandsk livsskæbne
Kurs Afrika
Kurt Danners bedrifter: Dødt skib

Hans Hendrik var en grønlandsk fanger, der i sidste del af 1800-tallet blev verdensberømt for sin deltagelse i flere farlige ekspeditioner til Nordpolen. Hans erindringsbog om ekspeditionerne blev den første bog skrevet af en grønlænder, og den giver et spændende og levende indtryk af en grønlandsk fanger, der oplevede eventyr, som de færreste turde drømme om. Mads Lidegaard supplerer Hans Hendriks egne erindringer med andre ekspeditionsmedlemmers beskrivelser af den gæve eskimo og tegner et spændende portræt af en grønlænder med en helt utrolig overlevelseskraft og
en mindst lige så utrolig skæbne. Mads Lidegaard (1925-2006) var dansk teolog, forfatter og højskolemand. Han skrev en lang række bøger om dansk folklore, Grønland og Hærvejen i Jylland. Under anden verdenskrig var han aktiv i modstandsbevægelsen. Mads Lidegaard var i en årrække præst på Grønland, hvor han lærte sig sproget og fik indsigt i den grønlandske kultur og befolkningens vilkår. Han var en af de første til at præsentere danskerne for grønlændernes forhold.
I begyndelsen af 2019 gav et hold forskere brændstof til enhver amatørhistorikers drengedrømme, da de offentliggjorde verdens største skattekort. På oversigten havde forskerne listet samtlige skibe fra det spanske imperium, som er forlist mellem 1492 og 1898. Og eftersom størstedelen af skibene var lastet til randen med guld og sølv fra de amerikanske kolonier, kan de personer, der bjærger vragene, se frem til at blive umådelig rige. Historien om de spanske sølvskibe taler ikke bare til drengedrømmene. Den viser også, at der stadig eksisterer historiske mysterier, der mangler at
blive løst. For hvor langt videnskaben end er nået, er vi ikke i nærheden af at have afdækket alle verdens hemmeligheder. Selvom forskerne eksempelvis har forklaringer på de fleste paranormale oplevelser – altså spøgeri – har de ikke belyst alt. Heldigvis. For det giver os plads til at drømme om sagnomspundne skatte og gyse over hjemsøgte steder. Bogen her genfortæller historien om dem. God fornøjelse. Alt om Historie tager dig med på en halsbrækkende rejse til tidligere tider, så du kan nyde historiens største begivenheder. Følg med tilbage i tiden – tilbage til frontlinjerne af 2.
verdenskrig, vikingernes angreb og tilbedelsen af egypterne. Alt om historie er for dem, der vil vide mere om de spændende, dramatiske begivenheder i fortiden.
1957. Bernie Gunther, der nu kalder sig Christoph Ganz, lever et beskedent liv i München, hvor han arbejder som assistent i et lighus. Ad snirklede omveje bliver han ansat som taksator i et tysk forsikringsselskab, og Bernie går til jobbet som en gammel sporhund, der lugter blod. Han bliver bedt om at tage til Athen for at undersøge sin landsmand og tidligere kampdykker i Hitlers flåde, Siegfried Witzel. Hans skib, Doris, er gået ned, og nu gør han usædvanligt store krav mod forsikringsselskabet. Men der er to ting, der spænder ben for, at det bliver et let job for Bernie i Athen:
Witzels skib er stjålet fra græske jøder, der blev deporteret til Auschwitz under krigen. Og Witzel findes død skudt gennem begge øjne – en modus operandi, der åbner op for sluserne til uhyrligheder begået i 1943.
Bogvennen
Colloquial Danish
Beretning om det Danske Redningsvæsens virksomhed i aaret ...
Rovfuglene
Larsen vender hjem
På Møn hersker amtsmanden Plessen med hård hånd over sin befolkning, men en lille underjordisk gruppe planlægger et oprør mod hans tyranniske styre. En af dem er drengen Ebbe, der kæmper for at bevise sit værd og blive en rigtig mand. Der er eventyr og spænding for alle pengene i denne historiske ungdomsroman, der foregår på Christian d.5s tid. Henning Riis Klausen er en dansk forfatter, der har skrevet en række ungdomsbøger.
Metoder i statskundskab
Jack og Skatten
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