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Brobyggerne Jan Guillou Hent PDF Da havet tager deres far og farbror, må de tre drenge i Vestlandet uden for

Bergen forsørge sig som rebslagerlærlinge inde i byen. Der kunne de være forsvundet i historien, men
skæbnen vil det anderledes. Ved et tilfælde opdager man, at de tre fiskersønner er usædvanligt teknisk

begavede, og logen Det Gode Formål griber ind. Mange år senere dimitterer de som diplomingeniører fra
universitetet i Dresden. Året er 1901, de teknologiske triumfers århundrede er netop begyndt. Tanken er nu, at
de skal vende hjem og bidrage til det mest storstilede norske ingeniørprojekt nogensinde: jernbanen mellem
Oslo og Bergen. Men kærligheden kuldkaster planerne. BROBYGGERNE er historien om tre brødres skæbne
i et århundrede, som endnu er ungt, og hvor fremskridtstroen overskygger verdens uretfærdigheder. Med de
nye teknologiske landvindinger vil alle krige være udryddet, tror man. Ingen aner, at man står over for det
mest dramatiske og blodige århundrede nogensinde. BROBYGGERNE er første bind i Jan Guillous nye

romanserie om 1900-tallet. "Brobyggerne er af den slags, hvor man bør brygge sig et par kander kaffe, sætte
sig i sin yndlingsstol og hænge skiltet med 'Vil ikke forstyrres de næste 550 sider' på døren." Jyllands-Posten

"Første bind af Jan Guillous romanserie ”Det Store Århundrede” fanger læseren fra starten." Jydske
Vestkysten. "Guillou skriver flydende, og han fokuserer på indlysende interessante begivenheder i et

indlysende interessant århundrede ... underholdende." Dagbladenes Bureau "Første bind i Jan Guillous nye
romanserie om det 20. århundrede er glimrende underholdning." Ekstra Bladet. "En rustikt underholdende og
sidevendende roman ... Første bind af en effektivt fascinerende romanserie." Politiken "Jan Guillou kommer

godt fra start med sit ambitiøse projekt ... Han fortæller levende og interessant." Kristeligt Dagblad

 

Da havet tager deres far og farbror, må de tre drenge i Vestlandet
uden for Bergen forsørge sig som rebslagerlærlinge inde i byen. Der

kunne de være forsvundet i historien, men skæbnen vil det
anderledes. Ved et tilfælde opdager man, at de tre fiskersønner er

usædvanligt teknisk begavede, og logen Det Gode Formål griber ind.
Mange år senere dimitterer de som diplomingeniører fra universitetet
i Dresden. Året er 1901, de teknologiske triumfers århundrede er

netop begyndt. Tanken er nu, at de skal vende hjem og bidrage til det



mest storstilede norske ingeniørprojekt nogensinde: jernbanen
mellem Oslo og Bergen. Men kærligheden kuldkaster planerne.

BROBYGGERNE er historien om tre brødres skæbne i et
århundrede, som endnu er ungt, og hvor fremskridtstroen

overskygger verdens uretfærdigheder. Med de nye teknologiske
landvindinger vil alle krige være udryddet, tror man. Ingen aner, at

man står over for det mest dramatiske og blodige århundrede
nogensinde. BROBYGGERNE er første bind i Jan Guillous nye

romanserie om 1900-tallet. "Brobyggerne er af den slags, hvor man
bør brygge sig et par kander kaffe, sætte sig i sin yndlingsstol og

hænge skiltet med 'Vil ikke forstyrres de næste 550 sider' på døren."
Jyllands-Posten "Første bind af Jan Guillous romanserie ”Det Store
Århundrede” fanger læseren fra starten." Jydske Vestkysten. "Guillou

skriver flydende, og han fokuserer på indlysende interessante
begivenheder i et indlysende interessant århundrede ...

underholdende." Dagbladenes Bureau "Første bind i Jan Guillous nye
romanserie om det 20. århundrede er glimrende underholdning."

Ekstra Bladet. "En rustikt underholdende og sidevendende roman ...
Første bind af en effektivt fascinerende romanserie." Politiken "Jan
Guillou kommer godt fra start med sit ambitiøse projekt ... Han

fortæller levende og interessant." Kristeligt Dagblad
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