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Den røde skygge Henrik Magnussen Hent PDF Sneen falder tungt i Leningrads gader på den første dag i

december. Leonid Nikolajev har et opgør at tage. Et opgør, som i 1934 ender med at lægge Sovjetunionen i
landesorg. 47 år efter finder den nyudklækkede historiker Thomas Källstrøm sin chef og kollega, Flemming
Christoffersen, død på sit kontor i København. Alle beviser peger i retning af selvmord, men da Thomas via
tilfældige omstændigheder kommer i kontakt med den sovjetiske flygtning Olga Ivanovitj, bliver han bevidst
om den egentlige grund til Christoffersens dødsfald. En grund, som har sine rødder tilbage til den første dag i
december i Leningrad for 47 år siden. En grund, som kan ændre verdenshistorien. En grund, som KGB for alt
i verden vil skjule og tvinge tilbage i historiens glemmekasse, og som sender Thomas og Olga ud på en flugt
gennem Danmark med en morder lige i hælene. Men hvor langt rækker KGBs tentakler egentlig? Og hvem
kan Thomas i virkeligheden stole på? Uddrag af bogen: Mens han fulgte Kirov skridt for skridt, trak han
revolveren op inde fra jakken, strakte armen ud, så arm og krop dannede en vinkel på 90 grader, og rettede

pistolmundingen mod hans nakke. Der lød et rungende smæld, da han trykkede af, og kuglen borede sig ind i
Sergei Kirovs nakke. Samtidig med, at Kirovs slappe krop faldt til gulvet, forløste knuden sig i maven.
Herefter stod tiden stille. Han tænkte på snefnuggene udenfor. På den enorme hvide faldskærmshær der
efterhånden var landet så talstærkt, at havde de været rigtige mennesker, ville de have udraderet al den

sovjetiske elendighed, løgn og mistænksomhed og givet ham, Nikolajev, moder Rusland tilbage. Han rettede
pistolen mod sin egen tinding, vidste, at dette var enden. Om forfatteren: Henrik Magnussen er født i 1982 og
er opvokset i den nordsjællandske by Frederiksværk. Han er uddannet cand.mag. i historie og religion fra
Syddansk Universitet i Odense. Under sin uddannelse beskæftigede han sig meget med Sovjetunionens
historie og specielt Stalin-tiden, som han også skrev speciale om. Den Røde Skygge er Magnussens

debutroman. Anmeldelse: 5 stjerner Da jeg fik Henrik Magnussens bog til anmeldelse, så jeg på dens bagside:
Historie, Sovjet, spion, mord - alle ord, der lover godt. Nå, tænkte jeg: ''Kan det holde?'', for hvor ofte har

indpakningen ikke lovet så meget, mens indholdet ikke levede op til det. Men det holdt - endda til overflod.
Helt elementær spænding a la Alfred Hitchcock kombineret med et plot, der hele tiden drejes i overraskende
retninger. Og så er det realistisk. Henrik Magnussen forstår at skildre den russiske folkesjæl og det politiske
system i Sovjet. I modsætning til mange andre spændingsromaner, kunne handlingen i ''Den røde skygge''
sagtens være fakta. Bogen foregår for den største dels vedkommende i 1981s Danmark. Bogen skildrer i et
meget behageligt sprog datidens dagligdag, som nogle af os kan huske. Jeg var spændt på den ''lille prøve''.
På et tidspunkt skal hovedpersonerne krydse Store Bælt og jeg tænkte: Sker det pr. bro eller færge? Men
tidsbilledet var korrekt og i beskrivelsen manglede vi kun færgens berømte kaffe med smørkage. Forlaget

Mellemgaard har ofte modigt introducerede nye forfattere. Ikke altid med lige stort held. Men denne gang har
de fået fat i en ny stjerne på spændingsromanernes himmel. Sverige, England og USA kan - men Henrik

Magnussen viser, at vi også kan. Der er ikke en åbenlys hovedperson til en spændingsserie - men heldigvis er
der i afslutningen en åben dør, der sagtens kunne føre flere romaner med sig. Det håber jeg, Henrik

Magnussen beslutter sig for. Peter Duetoft kultur/nordjyske.dk

 



Sneen falder tungt i Leningrads gader på den første dag i december.
Leonid Nikolajev har et opgør at tage. Et opgør, som i 1934 ender
med at lægge Sovjetunionen i landesorg. 47 år efter finder den
nyudklækkede historiker Thomas Källstrøm sin chef og kollega,
Flemming Christoffersen, død på sit kontor i København. Alle

beviser peger i retning af selvmord, men da Thomas via tilfældige
omstændigheder kommer i kontakt med den sovjetiske flygtning
Olga Ivanovitj, bliver han bevidst om den egentlige grund til

Christoffersens dødsfald. En grund, som har sine rødder tilbage til
den første dag i december i Leningrad for 47 år siden. En grund, som
kan ændre verdenshistorien. En grund, som KGB for alt i verden vil
skjule og tvinge tilbage i historiens glemmekasse, og som sender
Thomas og Olga ud på en flugt gennem Danmark med en morder
lige i hælene. Men hvor langt rækker KGBs tentakler egentlig? Og
hvem kan Thomas i virkeligheden stole på? Uddrag af bogen: Mens
han fulgte Kirov skridt for skridt, trak han revolveren op inde fra
jakken, strakte armen ud, så arm og krop dannede en vinkel på 90
grader, og rettede pistolmundingen mod hans nakke. Der lød et
rungende smæld, da han trykkede af, og kuglen borede sig ind i
Sergei Kirovs nakke. Samtidig med, at Kirovs slappe krop faldt til
gulvet, forløste knuden sig i maven. Herefter stod tiden stille. Han

tænkte på snefnuggene udenfor. På den enorme hvide faldskærmshær
der efterhånden var landet så talstærkt, at havde de været rigtige

mennesker, ville de have udraderet al den sovjetiske elendighed, løgn
og mistænksomhed og givet ham, Nikolajev, moder Rusland tilbage.
Han rettede pistolen mod sin egen tinding, vidste, at dette var enden.
Om forfatteren: Henrik Magnussen er født i 1982 og er opvokset i
den nordsjællandske by Frederiksværk. Han er uddannet cand.mag. i
historie og religion fra Syddansk Universitet i Odense. Under sin

uddannelse beskæftigede han sig meget med Sovjetunionens historie
og specielt Stalin-tiden, som han også skrev speciale om. Den Røde
Skygge er Magnussens debutroman. Anmeldelse: 5 stjerner Da jeg
fik Henrik Magnussens bog til anmeldelse, så jeg på dens bagside:
Historie, Sovjet, spion, mord - alle ord, der lover godt. Nå, tænkte
jeg: ''Kan det holde?'', for hvor ofte har indpakningen ikke lovet så
meget, mens indholdet ikke levede op til det. Men det holdt - endda

til overflod. Helt elementær spænding a la Alfred Hitchcock
kombineret med et plot, der hele tiden drejes i overraskende

retninger. Og så er det realistisk. Henrik Magnussen forstår at skildre
den russiske folkesjæl og det politiske system i Sovjet. I modsætning
til mange andre spændingsromaner, kunne handlingen i ''Den røde
skygge'' sagtens være fakta. Bogen foregår for den største dels
vedkommende i 1981s Danmark. Bogen skildrer i et meget

behageligt sprog datidens dagligdag, som nogle af os kan huske. Jeg
var spændt på den ''lille prøve''. På et tidspunkt skal hovedpersonerne
krydse Store Bælt og jeg tænkte: Sker det pr. bro eller færge? Men
tidsbilledet var korrekt og i beskrivelsen manglede vi kun færgens



berømte kaffe med smørkage. Forlaget Mellemgaard har ofte modigt
introducerede nye forfattere. Ikke altid med lige stort held. Men
denne gang har de fået fat i en ny stjerne på spændingsromanernes
himmel. Sverige, England og USA kan - men Henrik Magnussen
viser, at vi også kan. Der er ikke en åbenlys hovedperson til en

spændingsserie - men heldigvis er der i afslutningen en åben dør, der
sagtens kunne føre flere romaner med sig. Det håber jeg, Henrik
Magnussen beslutter sig for. Peter Duetoft kultur/nordjyske.dk
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