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Attentatet Martin Winckler-Carlsen Hent PDF Den 21. oktober 1885 fandt det første – og i nyere tid hidtil

eneste – attentat mod et dansk statsoverhoved sted. Et projektil preller af mod en frakkeknap på
konseilspræsident Jacob B. S. Estrups bryst, hvilket redder hans liv. Stuepigen Anna opdager, at hendes herre
er en af hovedkræfterne bag en konspiration mod den danske stat, hvor en fremmed magt søger at overtage
Danmark. Da Annas tipoldebarn Andreas mange år senere falder over hendes dagbog, hvirvles han ind i en

række begivenheder, hvor det snart viser sig, at fortidens synder har en uhyggelig indvirkning på nutiden. For
hvor sandsynligt er det egentlig, at en frakkeknap kan standse et projektil på to meters afstand? Attentatet er
en spændingsroman, hvor Martin Winckler-Carlsen mesterligt blander fakta og fiktion og udfordrer den

gængse antagelse om, at det blot var et par tilfældige sammentræf, som den dag reddede konseilspræsidentens
liv.
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