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Den sorte løve Mogens Lyhne Hent PDF Ned langs med køen kom en lille, tætbygget mand i en vatteret
kakiuniform gående med maskinpistolen over skulderen. Indimellem puffede han med albuen til folk, som
stod uden for rækken, som om det kunne betyde noget for ham, hvordan man stod. En mand begyndte at

fløjte, og et par stykker nynnede med. David syntes, han kendte melodien. Nå jo, det var vist Der er et yndigt
land. – Shut up, you bastards! Soldaten greb sin maskinpistol og gav den fløjtende et dask over munden. Der
blev dødstille. Vi er nået hen på den anden side af år 2000. En atomkrig har rystet verden og vendt op og ned
på alting. Supermagterne har mistet grebet om tingene, og den tredje verden har taget magten. Også Danmark

er blevet besat. OM FORFATTEREN Mogens Lyhne (f. 1945) er en dansk forfatter og oversætter. Han
debuterede med romanen Anders og damerne. En roman om sex og vold i 1974 og har siden udgivet flere

romaner, heraf flere for børn og unge.
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