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Den dag regnbuen blev grå Bo Østlund Hent PDF I september 2001 – få uger efter terrorangrebet mod USA,
som kostede næsten 3.000 mennesker livet – udkom bogen For enden af regnbuen? I det store værk fortalte
150 danske emigranter i alle aldre og fra alle samfundslag om deres liv i USA. Nu tager forfatteren Bo

Østlund tilbage for at tale med 12 af dem.

Fælles for dem alle var rastløsheden i et Danmark, mange af dem af forskellige årsager havde fået et anstrengt
forhold til. Imidlertid havde de modet og den indre styrke til at krydse det store hav, og de havde alle en

ukuelig tro på et bedre liv i USA.

Men hvordan er det så gået dem i de mellemliggende 13 år? Holdt drømmene? Og kærligheden? Og
økonomien? Og så naturligvis det store spørgsmål: Hvordan oplevede de 9/11, og hvilken indflydelse har

angrebet og angsten for terror haft på deres liv og hverdag?

Tag med tilbage til enden af regnbuen og hør de medrivende skæbnefortællinger.

Uddrag af bogen:

”En dag syv-otte måneder efter terrorangrebet var jeg lige landet i Miami efter en flyvning fra San José, Costa
Rica, og jeg havde været gennem immigrationsmyndighederne, told osv. og var på vej tilbage til samme

flyver, som jeg lige var landet med.
Da jeg gik ned af vores bro til maskinen, så jeg, at der stod en politibetjent. Han fortalte mig, at en af hans
kollegaer i Miami havde fundet et stykke papir under vinduesviskeren på sin patruljevogn, hvor der stod, at
American Airlines-flyet med mit afgangsnummer fra Miami til Cancún, Mexico, ville springe i luften over

Miami. Altså min afgang med mig om bord som pilot!”

Om forfatteren:
Bo Østlund (f. 1956) er forfatter og journalist. Han har siden årtusindskiftet udgivet 20 bøger, heraf adskillige

bestsellere. Blandt bøgerne er mange biografier om og med kendte danskere såsom Ebbe Sand, Allan
Simonsen og Etta Cameroun samt værket Skilleveje, hvor 28 kendte danskere fortalte om deres barndom og

opsøgte deres barndoms gade.
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