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Flugtveje Henning Fonsmark Hent PDF 50-årige Gabriel Leth bor midlertidigt i et sommerhus i Hornbæk,
mens han forbereder sig på at emigrere. En eftermiddag banker en fremmed pige på hans dør under et

voldsomt regnskyl. Hun siger, hun har mistet nøglen til det hus, hun har lånt, og han giver hende husly for
natten. Da han næste morgen læser i avisen, at hun er eftersøgt i et bankkup, må han beslutte, om han vil gøre
sin pligt som borger og melde hende til politiet eller gøre det, der føles mest naturligt, nemlig at hjælpe den
unge pige med at flygte. Henning Fonsmarks bog "Flugtveje" tager udgangspunkt i virkelige begivenheder
fra Danmark. Det er en thriller med politiske undertoner, som sætter fokus på moralske dilemmaer. Den

danske forfatter Henning Fonsmark (1926-2006) var både kendt for sit forfatterskab og sit arbejde inden for
den danske kultur og litteraturs verden. Han arbejdede blandt andet som redaktør for tidsskriftet Perspektiv i
årene 1953-63, men også inden for journalistikkens verden slog Fonsmark sine folder. Han arbejdede blandt

andet for Berlingske, hvor han var tilknyttet i otte år fra 1956. Henning Fonsmark skrev flere
samfundsdebatterende bøger, hvori han diskuterede alt lige fra demokratiet, etik og uddannelse.
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verden. Han arbejdede blandt andet som redaktør for tidsskriftet
Perspektiv i årene 1953-63, men også inden for journalistikkens



verden slog Fonsmark sine folder. Han arbejdede blandt andet for
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