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Regnskab Vagn Predbjørn Jensen Hent PDF Forlaget skriver: I Regnskab møder vi i allerede i første kapitel
romanens tolv fortællere. Det sker på befrielsesdagen den 5. maj 1945. En af dem har skjult sig på et loft med
en pistol. En ligger dødssyg på et svensk hospital efter et ophold i en koncentrationslejr. En bliver afhentet af
frihedskæmpere, fordi han var værnemager. En lever i Sverige med falsk identitet. En bliver arresteret, fordi

han er Gestapo-mand, og en har været stikker. Og alle de tolvs liv har været indfiltret i hinanden.

Hvordan er disse personer havnet i så ekstreme situationer? Og hvordan bliver deres skæbne fremover?

De tolv fortællere er den gamle fisker Jens, syv af hans børn og fire personer, som står dem nær. Vi møder
dem i hver deres tilspidsede situation den 5. maj 1945. Derpå erfarer vi, hvordan det kom så vidt, og hvad der
sker med dem senere. De er som træer, hvis rødder er flettet ind i hinanden. Der er så meget, de ikke ved.
Noget er sket for nylig, andet ligger tilbage i deres barndom. Deres mangel på viden og selverkendelse får

skæbnesvangre følger både for dem selv og de andre.

Personerne lever i et samfund i økonomisk, politisk og åndeligt opbrud. Man forsøger sig med nye løsninger:
kommunisme, nazisme, spiritisme og teosofi. I 1940 kommer besættelsen så som den afsluttende katastrofe.

Regnskab er både en psykologisk spændingsroman, en slægtssaga og en beretning om perioden 1925-50,
hvor samfundet gennemgik voldsomme forandringer. Den er en fortsættelse af romanen Strømme, der udkom

sidste forår, men kan læses uafhængigt af denne
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