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På kanten af evigheden Ken Follett Hent PDF Forlaget skriver: I tredje og sidste bind af Ken Folletts
populære trilogi følger vi familierne fra Giganternes fald og Verdens vinter fra 1960’erne og frem – en tid
præget af kold krig, fri kærlighed og rock’n’roll. Berlin 1961. Rebecca Hoffmann, datter af Carla og Werner
Franck, opdager, at hendes mand har haft sine egne skumle grunde til at gifte sig med hende, og i løbet af en
eftermiddag mister hun både mand og job. Der er ingen fremtid for hende i Østberlin, og hun beslutter sig for
at rejse til Vesten. Men for sent.Samtidig i Washington gør den unge sorte advokat George Jakes, søn af Greg

Pesjkov og Jacky Jakes, sig klar til at stige på en bus, der skal føre en flok borgerrettighedsforkæmpere
gennem Sydstaterne i protest mod den ulovlige raceadskillelse. En tur, der kommer til at få afgørende

betydning for Georges fremtid, både hvad angår kvinder og karriere.På kanten af evigheden er tredje bind i
Ken Folletts store trilogi om det 20. århundrede. Denne gang er det børnebørnene af personerne fra

Giganternes fald, vi følger – fra Berlinmuren bliver rejst i 1961 til dens fald i 1989, og Follett fortæller igen
lyslevende og bevægende om de store historiske begivenheder gennem en række familier, der kæmper og

ofrer sig for den personlige frihed – for dem selv og dem, de elsker.Pressen skrev: »Folletts Century-trilogi er
ikke ’Historie for dummies’, men begavet formidlet historie i traditionsrig episk roman-form.«***** - Lars
Ole Sauerberg,  Jyllands-Posten»Ken Follett formår at give historiske begivenheder et menneskeligt og
troværdigt ansigt, så de går ind under huden og bliver til en forståelse for den nære fortid og årsagerne til

uretfærdighed over for vores medmennesker, som forhåbentlig aldrig i al evighed gentager sig. … Som at sige
farvel til en nær og kær ven, man aldrig skal se igen.«****** - NORDJYSKE Stiftstidende »…imponerer med

sin stofrigdom og vilje til at omsætte den historiske udvikling i konkrete scener. «**** - May Schack,
Politiken »Jeg gad godt have Century-trilogien til gode.«***** - Hans Bjerregaard, Ekstra Bladet »Svært ikke
at blive draget af Ken Folletts kulørte blanding af krig og kærlighed i denne velresearchede og underholdende
maratonfortælling om de tre koldkrigsårtier fra 1961 til kommunismens kollaps i 1989.«**** - Børsen »En

bjergtagende fortælling om menneskers liv.«- Kristeligt Dagblad
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