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Fjenden, nazisterne, har for længst gjort deres indtog i Danmark og kontrollerer alle offentlige instanser. Ingen
kan vide sige sikker: Mens nogen bliver sendt i koncentrationslejr, kan andre forlade fængslet. Ægteskaber
krakelerer, folk skifter løbebane. Men overalt ligger de nederdrægtige klar med deres fælder… "De
nederdrægtige" skildrer med varme og humor, hvordan året 1943 former sig for beboerne i arbejderkvarteret
Adelgade-Borgergade i det indre København, og hvordan besættelsestiden i det hele taget påvirker tilværelsen.
Kollektivromanen "De nederdrægtige" er den fjerde og sidste i tetralogien "De fædrelandsløse" om Danmark
før og under Besættelsen. Romanens store persongalleri giver forfatteren Angelo Hjort mulighed for at bevise
sin store baggrundsviden, sans for detaljer og sin psykologiske indsigt til at skrive bevægende om et mørkt
kapitel i den danske historie.
dk er en introduktion til Skagen og en guide til nogle af de mange tilbud, oplevelser og begivenheder der
findes her. SkagenNu. Her er oplevelser året rundt. Imidlertid havde han afgørende betydning for, at den
tyske kampmoral … Morten Møller kommer rundt om meget mere, end jeg kan fremhæve her, blandt andet
om brutaliteten i borgerkrigen, der ofte satte sig dybt og vedfarende hos de hjemvendte, om Den Spanske
Republik, der hurtigt blev radikaliseret i Borgerkrigen og om de forskellige slag de danske frivillige deltog i,
blandt andet også mod danske Franco. Her er oplevelser året rundt. Disneys KLOKKEREN FRA NOTRE
DAME – The Musical er baseret på Victor Hugos klassiker og Disneys tegnefilm fra 1996 og er fortællingen
om den udstødte klokker Quasimodo, hans nederdrægtige værge, Dom Claude Frollo, den tapre og smukke
sigøjner, Esmeralda, og den flotte Kaptajn Phoebus – alle skæbner i det 15. dk er en introduktion til Skagen og
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