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Flugten til Amerika Jørgen Thorgaard Hent PDF En fyrreårig dansker rejser omkring i USA. Han leder efter
spor fra sin onkel, som blev rapporteret bildræbt i 1953 under en kriminalpatruljetjeneste i San Fransisco.

Nok så meget eftersøger han sig selv. Rejsen er både en flugt fra et liv, som han ikke kan holde ud, og et
forsøg på at indhente noget, som han har været lige ved at miste.

Den ydre eftersøgning får også den indre til at accelerere. Sporene fra de to flygtninge krydses med et
chokerende resultat.

En psykologisk spændingsroman om dobbeltflugt.

Jørgen Thorgaard (1939-1992) var forfatter, teolog, foredragsholder og TV-vært. Fra 1965 til 1979 var han
sognepræst ved Osted Kirke, men han måtte ofte tage orlov for også at passe sit job i Danmarks Radio. Som
forfatter har Jørgen Thorgaard især skrevet romaner og krimier, men han har også bidraget til bøger om

religion og dansk politik.
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