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Berlin 404 Thomas Clemen Hent PDF I november 1989 blev Berlinmurens fald forpurret af et tilfældigt
biluheld. I de efterfølgende årtier isolerede Østtyskland sig i en sådan grad, at ingen har hørt nyt fra det

lukkede land i en hel generation.

En dag kolliderer et tog fra den vesttyske undergrundsbane med et tog fra DDR i ingenmandslandet under
Muren. De to lande beskylder gensidigt hinanden for bevidst at have forårsaget den voldsomme ulykke.

Den handicappede it-ekspert Jacob Blau er ansat i den vesttyske U-bane-administration. Han sendes mod sin
vilje på en mission til det lukkede Østtyskland, hvor han skal finde svaret på, hvad der virkelig skete, og
dermed forhindre en altødelæggende krig i at bryde ud. Med sig har han efterretningsofficeren Berendine

Wachner – og i hælene på dem er Jacobs uberegnelige brødre.
Hvad Jacob og Berendine finder bag Jerntæppet er mere chokerende, end nogen kunne forestille sig. Et spil

om verdens fremtid er i gang.

"Thomas Clemen har et godt greb om både den politiske thrillers konspirationsbaserede spændingsopbygning
og om science fiction-genrens skildring af rutiner og muligheder i en teknologiforstærket virkelighed."

Berlingske★ ★ ★ ★

"God historie, som er fortalt med filmisk akkuratesse og sproglig sikkerhed."

Politiken ★ ★ ★ ★

""Berlin 404" er en effektiv, politisk sci-fithriller."

JydskeVestkysten ★ ★ ★ ★

"intenst og suggestivt"
Weekendavisen

"Jeg kan bestemt anbefale "Berlin 404", hvis du holder af intelligente thrillere."

Bogrummet.dk ★ ★ ★ ★

"Det er bare at glæde sig til filmen."
Berlin-guide.dk
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