
En Rejse
Hent bøger PDF

Birgitta Christensen
En Rejse Birgitta Christensen Hent PDF Dette er en fortælling, som af en skønlitterær redaktør på Gyldendal
er blevet kaldt ’en vigtig historie at fortælle’, historien er baseret på virkelige hændelser og skåret ned med
næsten 200 sider i forhold til sin oprindelige form.To unge kvinder tager ud på en rejse i et forsøg på at finde
meningen med livet og blive ægte lykkelige. På rejsen, der fører dem til overvældende storbyer, gennem
jungler med vilde dyr, til historiske steder, paradisstrande og op til Himalayabjergene, diskuterer de teorier

om liv og død med troende folk, vise mænd, ateister, rationalister, religiøse fanatikere, charmerende godtfolk,
og i sidste ende bliver en flok engle af større eller mindre oplysning involveret i bogens spørgsmål. De to
rejsekammeraters forhold udvikler sig under rejsen, men hvad sker der med dem og den sandhed, de søger?

Bliver jeg-fortælleren i historien mindre forkælet og bedrevidende og hendes rejsekammerat mere
gennemskuelig? Og må de erkende, at sandheden ikke findes, eller finder de den i sidste ende i en eller anden

form?
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