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En østtysk spion er afsløret i Danmark. Efterretningsagenter går rutinemæssigt i gang med at lede efter flere
brodne kar - og så viser det sig, at fortid og nutid er en eksplosiv blanding. Søren Jakobsens klassiske
spionserie fra 80'erne foregår midt under den kolde krigs højdramatiske begivenheder. Hovedpersonerne er
danske, og i centrum er den danske efterretningstjeneste. Serien om Den hemmelige afdeling består af "Den
radioaktive mand", "Marmorduen" og "Dame er joker". "selv det blodigste underspilles i den
lige-ud-ad-landevejen-stil, der især er kendt fra Per Wahlöö og Maj Sjöwalls kriminalserie med Martin Beck.
Det er den samme blanding af grotesk intrige og hverdagsagtig trummerum, der her er overført til danske
forhold og inspireret af den tid, da Søren Jakobsen afslørede det militære efterretningsvæsens ulovlige brug af
spioner." - Michael Blædel, Berlingske Tidende "Det virkeligt spændende i bogen er hans minutiøse
redegørelse for de manipulationer med den almindelige befolkning, som foretages helt op i
centraladministrationen." - Jannick Storm, Ekstra Bladet
1957: Der arrangeres boligudstilling i Boligforeningen af 1943s nye ejendom på Kløvervej. 7. Marie Curie
blev født i Warszawa, som dengang var en del af det Russiske Kejserrige. 11. I spidsen for felttogene stod
Napoleon – den. Trump und Kim. REO arbejder for en nuanceret energidebat, hvor kernekraft vurderes på
lige fod med andre energikilder ud fra samfundsøkonomiske og miljømæssige hensyn. 1897: Den 12.
29.

Det er svært at forstå, hvorfor folk bor ved vulkanerne, når de nu er så farlige. Napoleonskrigene rasede i
mere end 12 år fra udbruddet i 1803 til nederlaget ved Waterloo i 1815. Treffen innerhalb eines Monats.
JACOBI Helge vicepræsident for sø- … Arkitekt - Tegnestuen har bred erfaring med ombygning- og
tilbygninger for private bygherrer, arkitekt-arbejde med tilbygning og ombygning af bolig-byggerier for større
arkitekt- og byggefirmaer samt erhvervsbyggerier. Trump und Kim. 11. Straffeloven Almindelig del 1.

