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Gyldne kæder Kelvin Lindemann Hent PDF Handlingen i denne store slægtsroman er henlagt til slutningen af
1700-tallet, hvor Danmark havde nogle mindre kolonier i Asien, Afrika og Vestindien. Med besk realisme
føres læseren ind bag kulisserne i de store handelshuse og regeringskontorer, hvor idealismen og import af

slaver til Dansk Vestindien hjerteligt rækker hinanden hånden. Gyldne kæder kan både læses alene og som en
spændende fortsættelse af Huset med det grønne træ.

„Lysttonede tidsbilleder og skæbner er atter et vidtspændt spil mellem Danmark og den store verden – formet
af en på én gang fast og let hånd – Kelvin Lindemanns dygtighed har verdensmandens elegance.“

– Jacob Paludan

„Kelvin Lindemann er en fremragende epiker. Hans fremstilling har mod, kraft og lidenskab. Gyldne kæder er
en fordømmelse af dansk overklasses mangel på store tanker, store gerninger, stort sind. Nedskrevet og
kundgjort af en rigtig vovehals. Hvad mere er: af en herold for æren og retten med en røst som en basun.“

– Hans Brix
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