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De døde og de levende Benn Q. Holm Hent PDF DE DØDE OG DE LEVENDE er en roman om krig og

kærlighed, om skyld, forræderi og begær. Den følger en gruppe modstandsfolk i København 1943-50. Deres
hemmeligheder, løgne og drømme. Stilheden efter kampen, den svære fred. I 1943 ligger besættelsen tungt
over Danmark. Det unge kærestepar Ebbe og Karen er sammen med nogle andre jurastuderende gået ind i
modstandsarbejdet. Lederen, faldskærmsagenten"Herbert", presser dem til stadig farligere aktioner. En aften
går det galt: To fra gruppen bliver dræbt, og Ebbe må flygte til Sverige. I Sverige optages Ebbe i Den Danske
Brigade, den hemmelige eksilhær der træner i de øde skove. De bliver et par lange, barske og iskolde vintre,
og da Ebbe og Karen endelig genforenes i maj 1945 er alt forandret. De døde modstandskammerater spøger,
og det er ikke alting der tåler dagens lys. Mens Ebbe og Karen prøver at opbygge en lille familie, driver

"Herbert" rundt i efterkrigstidens København, på jagt efter eventyr der kan matche spændingen fra
sabotageaktionerne.
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