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Vi mødes i Athen Vi er i Athen. Det solbeskinnede græske landskab og Delfis ruiner lægger scene til
spændende begivenheder i tiden efter Anden Verdenskrig. Kenneth Strang har været amerikansk soldat i
Athen i 1944. Nu glæder han sig til gensynet med landet, til at møde græske venner fra krigens dage og til sit
arbejde i Grækenland, hvor han skal levere tegninger og tekst til et værk om den klassiske græske
bygningskunst. Men allerede inden afsejlingen fra New York begynder nogle ejendommelige begivenheder at
forurolige ham, og da han kommer til Athen, opdager han, at hans græske ven, fotografen Stefanos Kladas, er
sporløst forsvundet. Mens Kenneth Sprang må forsøge at redde trådene ud, spirer også hans kærlighed til den
charmerende unge amerikanske fotograf Cecilie Hillard. Alle spor fører tilbage til verdenskrigens næstsidste
år, da tapre græske patrioter gjorde oprør mod nazisterne i vilde guerillakrige. Men også blandt disse helte var
der forrædere, der nu afslører deres sande jeg og deres virkelige hensigter – at sætte dette urolige hjørne af
Europa i brand.
317; 18. Skopelos er en smuk græsk ø omgivet af flotte strande, og Apollo sørger for fly og godt hotel, så du
kan fokusere på at nyde din ferie. Velkommen til Kjøbenhavns Erhvervsklub. ) afgøres endeligt med Spartas
indtagelse af Athen. Vi ankommer til Athen og starter vores tur på den bedst tænkelige måde. Den blev
etableret i 2001 og består i dag af tre metrolinier - en grøn (1), en rød (2) og en blå (3). Se priser og program

her. Floden deler byen op i to dele, som er. Vi gør en forskel - med faglighed, fordybelse og fællesskab. Der
er masser af dem i Athen centrum, og prismæssigt ligger de i den billige ende. Tag med på en storslået
rundrejse i Tyrkiet og oplev alle landets største natur- og kulturskatte. Vi ankommer til Athen og starter vores
tur på den bedst tænkelige måde. Næsten alle de fremsynede erhvervsfolk, som stiftede KB-vennerne i 1985
er med den dag i dag, hvor fodboldholdet er vokset. Vi har en tæt tilknytning til spejderbevægelsen.
a.
Der er masser af dem i Athen centrum, og prismæssigt ligger de i den billige ende.

