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Jan Guillous mest omfattende bogprojekt nogensinde!

Da havet tog deres far og farbror, måtte de tre drenge drage til Bergen for at skaffe sig føden. Mange år senere
blev de uddannet til ingeniører ved universitetet i Dresden. Året var 1901, og menneskehedens teknisk mest
avancerede århundrede var netop begyndt. Meningen var nu, at brødrene skulle vende tilbage til Norge for at

bidrage til byggeriet af jernbanen mellem Oslo og Bergen, et storslået norsk ingeniørprojekt. Men
kærligheden vendte op og ned på planerne.

Med Brobyggerne indleder Jan Guillou sin nye romanserie Det Store Århundrede.

»Første bind af Jan Guillous romanserie Det Store Århundrede fanger læseren fra starten«
- Jydske Vestkysten.

»Guillou skriver flydende, og han fokuserer på indlysende interessante begivenheder i et indlysende
interessant århundrede ... underholdende.«

- Dagbladenes Bureau

»Første bind i Jan Guillous nye romanserie om det 20. århundrede er glimrende underholdning.«
- Ekstra Bladet.

»En rustikt underholdende og sidevendende roman ... Første bind af en effektivt fascinerende romanserie.«
- Politiken

»Jan Guillou kommer godt fra start med sit ambitiøse projekt ... Han fortæller levende og interessant.«
- Kristeligt Dagblad
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