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En troskyldig rejsende i Frankrig, Italien og Spanien Jesper Ewald Hent PDF Jesper Ewald er en klog og
munter rejsefælle, og hans historier og rids fra et langt livs glade rejser i Sydeuropa er lige så mange

vidnesbyrd om en skarpøjet og uhøjtidelig iagttagers smittende livslæde og bonsens.

Han slår sig med i egne, de færreste har besøgt, han finder frem til vidunderlige afsidesliggende krinkelkroge,
og han har en forfriskende evne til at se gammelkendte steder fra nye synsvinkler. Som bilvagabond aflokker

han europakortet nye søde hemmeligheder, og hans karakteristikker af folk og fæ og lokale
ejendommeligheder smelder som knaldperler bogen igennem.

"En troskyldig rejsende" er alt andet end troskyldig, men den er med sine yndefulde kapricer og glimrede
fortællekunst en skatkiste for alle, der holder af rejselivets gode glæder.

Forfatteren har selv forestået udvalget, som rummer det bedste af hvad han tidligere har offentliggjort
indenfor genren, suppleret med nye, hidtil utrykte kapitler.

 

Jesper Ewald er en klog og munter rejsefælle, og hans historier og
rids fra et langt livs glade rejser i Sydeuropa er lige så mange
vidnesbyrd om en skarpøjet og uhøjtidelig iagttagers smittende

livslæde og bonsens.

Han slår sig med i egne, de færreste har besøgt, han finder frem til
vidunderlige afsidesliggende krinkelkroge, og han har en

forfriskende evne til at se gammelkendte steder fra nye synsvinkler.
Som bilvagabond aflokker han europakortet nye søde

hemmeligheder, og hans karakteristikker af folk og fæ og lokale
ejendommeligheder smelder som knaldperler bogen igennem.

"En troskyldig rejsende" er alt andet end troskyldig, men den er med
sine yndefulde kapricer og glimrede fortællekunst en skatkiste for

alle, der holder af rejselivets gode glæder.

Forfatteren har selv forestået udvalget, som rummer det bedste af
hvad han tidligere har offentliggjort indenfor genren, suppleret med

nye, hidtil utrykte kapitler.

http://readtimess.in.net/blog.php?b=En troskyldig rejsende i Frankrig, Italien og Spanien&s=dkbooks


Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


