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I april 1945, när Adolf Hitlers bunker i centrala Berlin var omringad av sovjetiska Röda armésoldater, lät han
spränga sju atombomber över sina fiendeländer. Nazityskland övertog världsherraväldet.
År 2003 får den sjuttioårige professor emeritus i rättsmedicin Erwin Baden i uppdrag från Reichsführer-SS,
hela världens inrikesminister, att utreda omständigheterna kring det mystiska försvinnandet av den judiska
rasen.
Utredningen blir långvarig och ambitiös. Förutom genomgången av det anvisade arkivmaterialet i Haus der
Wannsee-Konferenz utanför världens huvudstad Germania tillämpas moderna vetenskapliga rön. Men
sanningen hittar Baden i ett ödsligt judereservat i Östra Tyskland, före detta Polen. En sanning som med stöd
av vetenskap, vänskap och kärlek får kraftigare sprängverkan än Hitlers atombomber.
I Emeritus går verkligheten över till fiktion där både historiska och fiktiva personer lever i en dystopisk
nazivärld. Boken är en dystopi men också en thriller.
Godt oppslagsverk for kryssordløsere.Trond og Peter's Kryssord Database Det teologiske menighetsfakultet,
Gydas vei 4, postboks 5144 Majorstuen, 0302 Oslo. E-post: post@mf.

no Sentralbord: +47 22 59 05 00. Webredaktør: Åse Fredrikke Ree. Våre spesialister har lang erfaring innen
sine fagfelt og er ansett for å være blant de beste og mest erfarene. Ønsker du en uforpliktende konsultasjon?
Kanvas, små barn - store muligheter. Kanvas’ doktorgradsprosjekt. Lek som innebærer en viss risiko, for
eksempel lek med høyde eller fart, anses som verdifull. Finn ansatte og studenter ved Det teologiske fakultet.
Leter du etter en med fagkunnskap? Finn ut hvem som forsker på hva. Britt-Marie Drottz Sjøberg, Professor
73597485 britt.marie.drottz.sjoberg@svt.ntnu.no På sin 88-årsdag lille julaften, velger professor emeritus
Trygve Gjedrem å lukke kontordøra hos Nofima på Ås etter et langt liv i vitenskapens tjeneste. Ansatte ved
Institutt for kjemisk prosessteknologi ved NTNU. Forskningsgruppene og teknisk personell.
Administrasjon. Mozart! Rosendal Kammermusikkfestival 10.08.17 - 13.08.17, Baroniet Rosendal Årets
festivalprogram løfter frem Wolfgang Amadeus Mozarts kammermusikk. Mange sykdommer kan henge
sammen med ubalanse i tarmens mikroorganismer.

