
Den brogede verden
Hent bøger PDF

Thomas Petersen

Den brogede verden Thomas Petersen Hent PDF Hvordan snører man sin bedstemor, hvorfor er fremmedsprog
et farligt minefelt, den forkætrede ytringsfrihed, hvorfor sommerhuset helst skulle være uden sand, historien

om en lille markmus og dens lange odyssé, kosakker fra grænseværn til folklore, grisehandel og
hjemmeslagtning i 1950erne, hjemlig hygge og international højspænding, strøtanker om Rusland og Europa,

forsvar for en stilfærdig folkekirke, historien om snottet, der frøs til is.
Det er blot nogle af stikordene til indholdet af denne bog. Blandede bolcher, kunne man passende kalde det.

Igennem 40 år var Aarhus Universitet forfatterens lære-, være- og arbejdssted. Først som studerende og
dernæst som ansat. Indtil en blodprop i hjernen ved årtusindskiftet sendte ham på ufrivillig pension. Men

lysten til at skrive sad stadig tilbage i den ene aktive, men delvis lammede pegefinge. Det er der blandt andet
kommet denne bog ud af.

Bogen indeholder de anekdoter, artikler, kronikker og anmeldelser, som forfatteren har skrevet gennem de
sidste 15 år.
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