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Himmelbegravelse Ib Michael Hent PDF "Kultur
Lige så højt som deres dyr

elsker nomaderne genkomsten af deres guder:
Den gyldne vandrer

Om vinteren tømmer de søerne for fisk
at intet levende skal fryse til døde

af så ringe en årsag som mangel på omsorg
om foråret

når isen bryder
sætter de dem ud igen

Helsindet over de højeste bjerge
udbryder de: "Lha gyalo!"

det betyder
Guderne har sejret!"

Ib Michaels digte i "Himmelbegravelse" beskriver hans oplevelser fra en rejse i Tibet og mødet med den
fremmede og forunderlige tibetanske kultur, religion og landskab.

Ib Michael er født i 1945 og debuterede som forfatter i 1970 med "En hidtil uset drøm om skibe". Han fik sit
gennembrud i 1989 med "Kilroy, Kilroy" og er sidenhen blevet en af de mest elskede og anerkendte danske
forfattere. Ib Michael har udgivet et væld af bøger, som ofte foregår uden for Danmarks grænser, typisk i
Oceanien eller Sydamerika, og han blander gerne sydamerikansk magisk realisme ind i sine værker.

 

"Kultur
Lige så højt som deres dyr

elsker nomaderne genkomsten af deres guder:
Den gyldne vandrer

Om vinteren tømmer de søerne for fisk
at intet levende skal fryse til døde

af så ringe en årsag som mangel på omsorg
om foråret

når isen bryder
sætter de dem ud igen

Helsindet over de højeste bjerge
udbryder de: "Lha gyalo!"

det betyder
Guderne har sejret!"

Ib Michaels digte i "Himmelbegravelse" beskriver hans oplevelser
fra en rejse i Tibet og mødet med den fremmede og forunderlige

tibetanske kultur, religion og landskab.



Ib Michael er født i 1945 og debuterede som forfatter i 1970 med
"En hidtil uset drøm om skibe". Han fik sit gennembrud i 1989 med
"Kilroy, Kilroy" og er sidenhen blevet en af de mest elskede og
anerkendte danske forfattere. Ib Michael har udgivet et væld af
bøger, som ofte foregår uden for Danmarks grænser, typisk i

Oceanien eller Sydamerika, og han blander gerne sydamerikansk
magisk realisme ind i sine værker.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Himmelbegravelse&s=dkbooks

