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DØDEDANSEN Morten Bracker Hent PDF "En kvindestemme overdøver mylderet. Hun skriger. Bryder

gennem menneskemængden og falder på knæ ved hans side. Hun er rædselsslagen. Holder hænderne op foran
ansigtet, som om hun ikke tør se på ham." I den svitsende middagshede på en bænk på hovedgaden i Khao
Lak venter Stephan på hotelbussen, intetanende om sin nært forestående fatale skæbne. I et stormfuldt revu
gennemlever han de seneste næsten hundrede års dramatiske og hjerteskærende vej til netop dette øjeblik. Fra

de fattigste baggårde i 1920'erne op gennem 40'ernes modstandskamp, 50'ernes formørkelse, 60'ernes
forelskelse og 70'ernes frigørelse, finder han endeligt fred med sine indre dæmoner. Alt imens han i dybeste
hemmelighed forbereder den uigenkaldeligt sidste kamp for sit livs kærlighed, Elise, der lige nu venter kun

tyve meter fra ham på den modsatte side af gaden. DØDEDANSEN er en biografisk roman baseret på
virkelige hændelser. Det er en skæbnefortælling, en samtidsroman og en stærk kærlighedshistorie -

koncentreret omkring de sidste 24 intense minutter af hovedpersonens liv.
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hovedgaden i Khao Lak venter Stephan på hotelbussen, intetanende
om sin nært forestående fatale skæbne. I et stormfuldt revu

gennemlever han de seneste næsten hundrede års dramatiske og
hjerteskærende vej til netop dette øjeblik. Fra de fattigste baggårde i

1920'erne op gennem 40'ernes modstandskamp, 50'ernes
formørkelse, 60'ernes forelskelse og 70'ernes frigørelse, finder han
endeligt fred med sine indre dæmoner. Alt imens han i dybeste

hemmelighed forbereder den uigenkaldeligt sidste kamp for sit livs
kærlighed, Elise, der lige nu venter kun tyve meter fra ham på den



modsatte side af gaden. DØDEDANSEN er en biografisk roman
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