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Den magiske rejsende Jesper Grønkjær Hent PDF Jesper Grønkjær er professionel tryllekunstner - en af
landets få. Han har gjort det til sin mission at have hele verden som sin scene, når han med tryllekufferten
drager på ekspeditioner til "verdens ende". Dér lever og optræder han hos befolkningsgrupper så uendelig

fjernt fra det liv, vi kender i Danmark.

Med et hold af bærere drager han i ugevis gennem junglen for at komme ud til de sidste kannibaler på Ny
Guinea. Han sejler på tømmerflåde ned af Amazonfloden i Sydamerika for at optræde hos indianerstammer,

eller opsøger masaikrigere i Afrika.

Visse steder er en hvid mand magi nok i sig selv, og de indfødte løber enten skrigende væk over Jespers
tryllerier eller optager ham som medicinmand i inderkredsen hos stammens høvding.

Med smil og humor kommer Jesper ind på livet af alverdens mennesker, hvad enten det er inkaefterkommerne
i Peru, narkoprostituerede i Caribien eller drag queens i New Yorks undergrundsmiljø.

Bogen er en beretning om Jespers ekspeditioner. Den er humoristisk, men også seriøs, når der skildres kultur,
natur, humor, politik og livsindhold.

Det er en underfundig fortælling om en anderledes mand, der opnår kontakt til mennesker, som de færreste
rejsende har haft adgang til. For de lokale åbner ikke blot deres hjem for Jesper, men åbner op - helt ind til

deres hjerter.

Jesper ved nemlig, at det ikke blot er berigende at rejse for at få oplevelser, men at det er endnu mere
berigende, når man rejser for at give oplevelser.

Rigt illustreret.

Om forfatteren:
Jesper Grønkjær er født i 1971. Siden han forlod gymnasiet med skolens vel nok dårligste studentereksamen,

har han levet som professionel tryllekunstner - nu i mere end 15 år.

Jesper har modtaget priser og legater for sit arbejde med humor og komik og er med mere end 230 shows
årligt en af Danmarks mest benyttede familieunderholdere. Sideløbende med sit virke som tryllekunstner
arbejder han som skuespiller, freelancejournalist, foredragsholder, instruktør på guideskole i Spanien m.m.

Ekspeditionerne til klodens fjerne afkroge benytter Jesper bl.a. i foredrag, artikler og på dansk tv.
I 2006 blev Jesper optaget i De Berejstes Klub.

 

Jesper Grønkjær er professionel tryllekunstner - en af landets få. Han
har gjort det til sin mission at have hele verden som sin scene, når
han med tryllekufferten drager på ekspeditioner til "verdens ende".
Dér lever og optræder han hos befolkningsgrupper så uendelig fjernt

fra det liv, vi kender i Danmark.

Med et hold af bærere drager han i ugevis gennem junglen for at
komme ud til de sidste kannibaler på Ny Guinea. Han sejler på

tømmerflåde ned af Amazonfloden i Sydamerika for at optræde hos
indianerstammer, eller opsøger masaikrigere i Afrika.

Visse steder er en hvid mand magi nok i sig selv, og de indfødte



løber enten skrigende væk over Jespers tryllerier eller optager ham
som medicinmand i inderkredsen hos stammens høvding.

Med smil og humor kommer Jesper ind på livet af alverdens
mennesker, hvad enten det er inkaefterkommerne i Peru,

narkoprostituerede i Caribien eller drag queens i New Yorks
undergrundsmiljø.

Bogen er en beretning om Jespers ekspeditioner. Den er humoristisk,
men også seriøs, når der skildres kultur, natur, humor, politik og

livsindhold.

Det er en underfundig fortælling om en anderledes mand, der opnår
kontakt til mennesker, som de færreste rejsende har haft adgang til.
For de lokale åbner ikke blot deres hjem for Jesper, men åbner op -

helt ind til deres hjerter.

Jesper ved nemlig, at det ikke blot er berigende at rejse for at få
oplevelser, men at det er endnu mere berigende, når man rejser for at

give oplevelser.
Rigt illustreret.

Om forfatteren:
Jesper Grønkjær er født i 1971. Siden han forlod gymnasiet med
skolens vel nok dårligste studentereksamen, har han levet som

professionel tryllekunstner - nu i mere end 15 år.

Jesper har modtaget priser og legater for sit arbejde med humor og
komik og er med mere end 230 shows årligt en af Danmarks mest
benyttede familieunderholdere. Sideløbende med sit virke som
tryllekunstner arbejder han som skuespiller, freelancejournalist,

foredragsholder, instruktør på guideskole i Spanien m.m.

Ekspeditionerne til klodens fjerne afkroge benytter Jesper bl.a. i
foredrag, artikler og på dansk tv.

I 2006 blev Jesper optaget i De Berejstes Klub.
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