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Brev fra fortiden Karsten kjer Michaelsen Hent PDF Efter 17-årige Mikkels alkoholiske mor dør, beslutter
han sig for at opsøge sin morfar, sydslesvigeren Bach, som han ikke har set i lang tid. Bach lader til at have
sine egne problemer, som Mikkel uheldigvis bliver blandet ind i. Bachs fortid er nemlig ved at indhente ham.
Under Anden Verdenskrig blev Bach og en række andre arkæologer presset til at hjælpe SS med at få fat på
kulturskatte til Det Tredje Rige. Nu er de andre gamle videnskabsmænd begyndt at dø under mystiske
omstændigheder, og Bach frygter at blive den næste. Sammen med Mikkel sætter han sig for at opklare

mysteriet, inden også han bliver slået ihjel.

Karsten Kjer Michaelsen er en dansk forfatter og arkæolog. Han er uddannet cand.mag. i forhistorisk
arkæologi og massekommunikation og arbejder som museumsinspektør på det fynske museum Møntergården.
Han har både skrevet en række spændingsromaner og historiske romaner for børn og unge samt en række

fagbøger om sit forskningsfelt, arkæologi.

 

Efter 17-årige Mikkels alkoholiske mor dør, beslutter han sig for at
opsøge sin morfar, sydslesvigeren Bach, som han ikke har set i lang

tid. Bach lader til at have sine egne problemer, som Mikkel
uheldigvis bliver blandet ind i. Bachs fortid er nemlig ved at

indhente ham. Under Anden Verdenskrig blev Bach og en række
andre arkæologer presset til at hjælpe SS med at få fat på kulturskatte
til Det Tredje Rige. Nu er de andre gamle videnskabsmænd begyndt
at dø under mystiske omstændigheder, og Bach frygter at blive den
næste. Sammen med Mikkel sætter han sig for at opklare mysteriet,

inden også han bliver slået ihjel.

Karsten Kjer Michaelsen er en dansk forfatter og arkæolog. Han er
uddannet cand.mag. i forhistorisk arkæologi og

massekommunikation og arbejder som museumsinspektør på det
fynske museum Møntergården. Han har både skrevet en række

spændingsromaner og historiske romaner for børn og unge samt en
række fagbøger om sit forskningsfelt, arkæologi.
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