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Frihedens port Ole Sohn Hent PDF København 1934. Den unge matros og kommunist, Claus Jensen, bliver
viklet ind i en rodet affære, da han under en sømandskonflikt slår en betjent ned. Nu står valget mellem en

sigtelse for mordforsøg eller at tage flugten. Claus Jensen vælger det sidste og ender i Arkhangelsk i
Sovjetunionen. Her opholder han sig i fire år, imens han forelsker sig i en russisk kvinde, der ovenikøbet
bliver gravid med hans barn. Men akkurat som parret skal til at rejse, bliver Claus Jensen arresteret af

myndighederne og sigtet for spionage. Foran ham venter Stalin-regimets rædselskabinet af retsale, fængsler
og fangelejre. Mon han nogensinde får sin kvinde og barn at se? Ole Sohns "Frihedens port" er en

gruopvækkende fortælling fra Sovjetunionen under Stalin. Romanen bygger på virkelige hændelser.Ole Sohn
(f. 1954) er en dansk forfatter og politiker. Ole Sohn har i sin politiske karriere været tilknyttet SiD, DKP,
Enhedslisten, SF og Folkebevægelsen mod EU. Sideløbende med sit politiske arbejde, har Ole Sohn skrevet
en lang række bøger. Blandet andet kan nævnes "Der var bud efter dem: Fire skæbneberetninger fra 30'ernes
revolutionære miljø" (1994) "Her kommer fra dybet den mærke armé" (1995), "Gustav Munch-Petersen og

den spanske borgerskrig" (2007) og "Frihedens port" (2013).
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