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Blå Stjerne Jan Guillou Hent PDF En ny generation af familien Lauritzen er i centrum. Lauritz’ yngste datter,
Rosa, er ansat i forsvarets efterretningstjeneste. Hun tilhører dermed den lille kreds i samfundet, som ved

allermest om krigen. Hendes søster, Johanne, arbejdede allerede fra begyndelsen af krigen som kurér for den
norske modstandsbevægelse. Nu befinder hun sig i Stockholms illegale verden af spionage, svigt og

forræderi, rekrutteret af den engelske spion- og sabotageorganisation SOE.
Efter en række spektakulære operationer får hun ansvaret for den største og vigtigste: at redde Norges jøder

på flugt fra holocaust.
Englændernes kodenavn for Johanne er Blå Stjerne.

BLÅ STJERNE er femte bind i Det Store Århundrede, Jan Guillous romanserie om 1900-tallet. Tiden er den
samme som i IKKE AT VILLE SE, men vi møder en helt anden og sjældent skildret side af Anden

Verdenskrig.

"Jan Guillou skriver medlevende, underholdende og humoristisk tilsat en sej agent, som vi kender fra
Hamiltonserien.

At helten denne gang er Hamiltons kvindelige modstykke er uimodståeligt."

Nordjyske Stiftstidende★ ★ ★ ★ ★

"Jan Guillou [er] på suveræn hjemmebane, når han skildrer Stockholm som spionagens myretue..."

Ekstra Bladet ★ ★ ★ ★

"...glimrende og eftertænksomhedsfremkaldende underholdning"

Jyllands-Posten ★ ★ ★ ★

"Bogen er elementært spændende og velskrevet… Jan Guillou skal have ros for at tage kvindernes parti og
bruge dem som udgangspunkt for en fortælling, der både i fag- og skønlitteratur ofte handler om stærke

mænd og hvor kvinderne ofte kun spiller en birolle…"

Fyns Amts Avis★ ★ ★ ★

"Jan Guillou er bare en rigtig dygtig forfatter, der formår at skrive på en måde, så man forstår, hvad han vil
med sine bøger."

- Boghandler Marianne Hübert Hansen fra Bog & Idé i HerningCentret i Herning Folkeblad
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