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Mændenes by Michael Lose Hent PDF Ti noveller om rejsende.
Universitetslæreren der mister sin kuffert i Lissabon, ingeniøren som i Damaskus skal stå til ansvar for

Muhammed-tegningerne, vi følger kontorfunktionæren Jun rundt i Tokyo, heden er ved at slå H. C. Andersen
omkuld i Napoli i maj 1846 da han påbegynder eventyret ”Skyggen”, en mayapige i 1518 kigger ud over

havet og ser spaniernes skibe ved Mexicos kyst, og 500 år senere drømmer en kvindelig forsker sig tilbage til
conquistadorernes tid og en anden skæbne. Vi rejser med den kvindelige musiklærer der konfronteres med
problemerne i Cuba og i sit eget forhold, med den rygsækrejsende der er tæt på at ryge i fængsel i Tanzania.

Rejsejournalisten i livsfare ved Taj Mahal.

De rejsende er kvinder eller mænd der oplever noget uventet. Spændende rejser, hovedpersoner som bliver
udfordret i det de tror på. De må gøre op med nogle fordomme og forventninger. De bliver alle klogere.

Novellerne handler om eksotiske steder og magiske øjeblikke. Religion og tilgivelse, sjælens (u)dødelighed,
kærlighed og død.

Det er forfatterens femte skønlitterære udgivelse. Tidligere anmeldelser af forfatterens bøger mv. findes på
http://www.michaellose.dk

 

Ti noveller om rejsende.
Universitetslæreren der mister sin kuffert i Lissabon, ingeniøren som
i Damaskus skal stå til ansvar for Muhammed-tegningerne, vi følger
kontorfunktionæren Jun rundt i Tokyo, heden er ved at slå H. C.

Andersen omkuld i Napoli i maj 1846 da han påbegynder eventyret
”Skyggen”, en mayapige i 1518 kigger ud over havet og ser

spaniernes skibe ved Mexicos kyst, og 500 år senere drømmer en
kvindelig forsker sig tilbage til conquistadorernes tid og en anden
skæbne. Vi rejser med den kvindelige musiklærer der konfronteres

med problemerne i Cuba og i sit eget forhold, med den
rygsækrejsende der er tæt på at ryge i fængsel i Tanzania.

Rejsejournalisten i livsfare ved Taj Mahal.

De rejsende er kvinder eller mænd der oplever noget uventet.
Spændende rejser, hovedpersoner som bliver udfordret i det de tror
på. De må gøre op med nogle fordomme og forventninger. De bliver

alle klogere.

Novellerne handler om eksotiske steder og magiske øjeblikke.
Religion og tilgivelse, sjælens (u)dødelighed, kærlighed og død.
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