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Da duerne forsvandt Sofi Oksanen Hent PDF DA DUERNE FORSVANDT foregår i Estland under og efter 2.
Verdenskrig og er en roman om en svindler. Edgar Meos er en historisk karakter, som levede i Estland under
skiftende identiteter, og som arbejdede for intet mindre end fem forskellige efterretningstjenester, herunder
nazisterne og KGB. I forbindelse med sin research til romanen RENSELSE stødte Sofi Oksanen på denne
gådefulde person. Hvordan kunne han opretholde sine løgne? Hvad kom han fra? Havde han en familie?

Vidste hans kone, hvem han egentlig var? Sofi Oksanen har skrevet DA DUERNE FORSVANDT med afsæt i
Edgar Meos' liv. Det er blevet en åndeløst spændende roman om et smerteligt kapitel af Europas nye historie,
en skæbnefortælling og en stor kærlighedshistorie. Pressen skriver: »Sofi Oksanen har skrevet endnu en
mesterlig roman.« - Anna Libak, Weekendavisen »En rystende god bog af en rystende dygtig forfatter.«

***** - Henriette Bacher Lind, Jyllands-Posten »Uomgængelig« ***** - Lise Garsdal, Politiken »Historien
kunne ikke finde en bedre fortæller… rasende godt skildret af en af tidens store romanforfattere.« ***** -

Jeppe Krogsgaard Christensen, Berlingske »Med sit mesterskab i skriften og sine erfaringer kan Sofi Oksanen
på sin side ikke undgå at finde en fritvoksende læserskare.« - Torben Brostrøm, Information »Det er Oksanens
litterære fortjeneste, at hun med denne roman kaster lys over et kulsort kapitel i Europas historie.« ***** -

Frank Sebastian Hansen, Ekstra Bladet »… dyb og kras læsning…« - Nils Gunder Hansen, Kristeligt Dagblad
***** - Alt for Damerne »… et velkomponeret og uimodståeligt tagselvbord af sprogblomster.« ***** - Mai

Skydt Villadsen, Fyens Stiftstidende
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