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I ly af mørket - Nordkoreanske skæbner Barbara Demick Hent PDF Med en enorm indsigt i østasiatiske
forhold, rejser i Nordkorea og adgang til helt unikke kilder giver Los Angeles Times’ chefkorrespondent i
Beijing, BARBARA DEMICK, et afslørende, medrivende og unikt billede af Nordkoreas befolkning og
landets nyere historie. Et uomgængeligt værk om Nordkorea, der fuldt fortjent modtog den prestigefyldte
SAMUEL JOHNSON PRIZE ved udgivelsen. "Intet mindre end et banebrydende værk. Godt, at vi langt om
længe også fik den på dansk." 6 stjerner - Jyllands-Posten I LY AF MØRKET er en barsk og øjenåbnende
skildring af livet for 23 millioner nordkoreanere, der lever med brutal indoktrinering, stor fattigdom, sult,
stikkeri og elendighed, mens først Den Store Leder, siden Den Kære Leder og nu Den Store Efterfølger

påtager sig næsten guddommelig myndighed. Ingen har adgang til andre nyheder end regimets egne, ingen
kan hænge andet på væggen end et portræt af den aktuelle leder, ingen kan slippe for den politiske
hjernevask. Men selv i den hårdeste skal er der sprækker. ”Fremragende”- New York Times ”En dybt

bevægende bog” - Wall Street Journal I LY AF MØRKET lader os møde seks nordkoreanske skæbner, som
har oplevet regimet indefra gennem årtier, og som nu kan fortælle om de løgne, der hyller landet i mørke.

 

Med en enorm indsigt i østasiatiske forhold, rejser i Nordkorea og
adgang til helt unikke kilder giver Los Angeles Times’

chefkorrespondent i Beijing, BARBARA DEMICK, et afslørende,
medrivende og unikt billede af Nordkoreas befolkning og landets
nyere historie. Et uomgængeligt værk om Nordkorea, der fuldt

fortjent modtog den prestigefyldte SAMUEL JOHNSON PRIZE ved
udgivelsen. "Intet mindre end et banebrydende værk. Godt, at vi

langt om længe også fik den på dansk." 6 stjerner - Jyllands-Posten I
LY AF MØRKET er en barsk og øjenåbnende skildring af livet for
23 millioner nordkoreanere, der lever med brutal indoktrinering, stor
fattigdom, sult, stikkeri og elendighed, mens først Den Store Leder,
siden Den Kære Leder og nu Den Store Efterfølger påtager sig

næsten guddommelig myndighed. Ingen har adgang til andre nyheder



end regimets egne, ingen kan hænge andet på væggen end et portræt
af den aktuelle leder, ingen kan slippe for den politiske hjernevask.
Men selv i den hårdeste skal er der sprækker. ”Fremragende”- New
York Times ”En dybt bevægende bog” - Wall Street Journal I LY AF
MØRKET lader os møde seks nordkoreanske skæbner, som har

oplevet regimet indefra gennem årtier, og som nu kan fortælle om de
løgne, der hyller landet i mørke.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=I ly af mørket - Nordkoreanske skæbner&s=dkbooks

