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Ungkommunisten Elisabeth vender i 1975 hjem til Danmark fra en partiskole i DDR. I maven bærer hun
østtyske Peter
Ko
̈
rbers barn. 30
a
̊
r senere rejser deres søn, Andreas, for første gang til Berlin. Han er flygtet fra sit universitetsspeciale og fra et
kuldsejlet forhold med en rigtig god undskyldning: Hans far er blevet myrdet! Andreas’ flugt bliver en rejse til
en fremmed og ukendt by,
pa
̊
jagt efter den far, han aldrig har mødt, en opdagelsesrejse i fortiden – og lidt efter lidt
ogsa
̊
en jagt
pa

̊
hans egen identitet.
Land i datid er en fortælling om et land, der ikke længere eksisterer. Det er en fortælling om Stasi, om jagten
pa
̊
sandheden og
pa
̊
sig selv – mellem forskellige sandheder. Jesper Bugge Kold debuterede i 2014 med romanen Vintermænd, der
fik fantastiske anmeldelser og sikrede Bugge Kold en nominering til BogForums Debutantpris. Siden har
Amazon Crossing købt verdensrettighederne til Vintermænd, der pt. er udkommet
pa
̊
ba
̊
de engelsk og tysk med stor succes
3. 2. klasse: Nogle områder er fuldt udbyggede, andre er på forskellige stadier i opbygningen. 2.
Örenäspaketet. eks. Rekordmagasinet; Kategorier: Sport: Utgivningsfrekvens: 52 gånger per år: Första
numret: 1 december 1942: Sista numret: 1969: Land Sverige: Språk. Vår klara sol går åter upp och lyser på
vårt land. Småord, som kan stilles foran navneord (f. kassen) : i kassen, på kassen, ved kassen, foran, kassen.
Kun nutid, datid og bydeform kan bruges alene som udsagnsled.
eks. Symbolbasen ökar med ca 1 100 symboler vartannat år. Välj från ett stort urval - 4, 5 eller 8 dagar
Nilenkryssning med Orientenresor. Kun nutid, datid og bydeform kan bruges alene som udsagnsled. Verb.

