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Tabloid Niels Frederik Westberg Hent PDF Uffe Michael Brahe er redaktionschef på en af landets
tabloidaviser. En mand uden skæbne og skygge. Han synes at leve på de historier og overskrifter, han skaber.

En dag i sensommeren 2001 kommer han i besiddelse af en historie, der fanger ham. Professionelt. Om en
jødisk mand og hans familie, der under besættelsen prøver at slippe over sundet til Sverige. Mandens familie

ankommer planmæssigt til den frelsende kyst, men selv bliver han forrådt og ender i KZ-lejren i
Theresienstadt. Mange år efter finder hans dagbog vej til Danmark og til en fjern slægtning fra Nordjylland.
Og en dag lander dagbogen på Uffe Michael Brahes bord. Hvor den venter på at blive omdannet til spin og

overskrifter.

Her sker det uforudsigelige – med historien og med redaktionschefen. Uffe Michael Brahe bliver drevet ud af
sit glasbur, ud i virkeligheden.

Tabloid er en spændingsroman, men samtidig er romanen en selvironisk farce om en mands forsøg på at gribe
sin egen skæbne.

 

Uffe Michael Brahe er redaktionschef på en af landets tabloidaviser.
En mand uden skæbne og skygge. Han synes at leve på de historier

og overskrifter, han skaber.

En dag i sensommeren 2001 kommer han i besiddelse af en historie,
der fanger ham. Professionelt. Om en jødisk mand og hans familie,
der under besættelsen prøver at slippe over sundet til Sverige.

Mandens familie ankommer planmæssigt til den frelsende kyst, men
selv bliver han forrådt og ender i KZ-lejren i Theresienstadt. Mange
år efter finder hans dagbog vej til Danmark og til en fjern slægtning
fra Nordjylland. Og en dag lander dagbogen på Uffe Michael Brahes
bord. Hvor den venter på at blive omdannet til spin og overskrifter.

Her sker det uforudsigelige – med historien og med
redaktionschefen. Uffe Michael Brahe bliver drevet ud af sit glasbur,

ud i virkeligheden.

Tabloid er en spændingsroman, men samtidig er romanen en
selvironisk farce om en mands forsøg på at gribe sin egen skæbne.
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