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Den 25. time Inge Eriksen Hent PDF Europa Cup-finalen skal spilles i München mellem spanske FC Nacional
og Storbritanniens United. Under et døgn inden kampen bliver FC Nacionals målmand kidnappet og hans

bortførere forlanger et svimlende beløb i løsepenge. Nu indledes et kapløb mod tiden for at få stjernespilleren
fri inden kampen – men hvilken tilstand vil de få ham tilbage i? Og hvem står egentlig bag kidnapningen?
Den danske forfatter Inge Eriksen (1935-2015) debuterede i 1975 med "Kællinger i Danmark: agitationer fra
ingenmandsland", og siden da udgav hun en lang række romaner i forskellige genrer såsom science fiction,

realisme og kærlighedsromaner. Inge Eriksen var kendt som både værdikritiker, samfundsdebattør og
feminist. Per Høyer Hansen (1941-2001) var en kendt dansk sportsjournalist, som dækkede de helt store
begivenheder særligt inden for fodbold for blandt andre Information, Ritzau og TIPS-bladet. Han skrev en
lang række bøger om fodbold og var medforfatter til thrilleren "Den 25. time" sammen med forfatteren Inge

Eriksen.

 

Europa Cup-finalen skal spilles i München mellem spanske FC
Nacional og Storbritanniens United. Under et døgn inden kampen

bliver FC Nacionals målmand kidnappet og hans bortførere forlanger
et svimlende beløb i løsepenge. Nu indledes et kapløb mod tiden for
at få stjernespilleren fri inden kampen – men hvilken tilstand vil de
få ham tilbage i? Og hvem står egentlig bag kidnapningen? Den
danske forfatter Inge Eriksen (1935-2015) debuterede i 1975 med
"Kællinger i Danmark: agitationer fra ingenmandsland", og siden da
udgav hun en lang række romaner i forskellige genrer såsom science
fiction, realisme og kærlighedsromaner. Inge Eriksen var kendt som
både værdikritiker, samfundsdebattør og feminist. Per Høyer Hansen
(1941-2001) var en kendt dansk sportsjournalist, som dækkede de
helt store begivenheder særligt inden for fodbold for blandt andre
Information, Ritzau og TIPS-bladet. Han skrev en lang række bøger
om fodbold og var medforfatter til thrilleren "Den 25. time" sammen



med forfatteren Inge Eriksen.
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