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Shamanens far Hans M\u00f8ller Kristensen Hent PDF Vibeke er en eventyrer. I sin søgen efter shamaner og

den shamanistiske visdom rejser hun alene til Sibirien og Mongoliet. Hun lever blandt nomaderne i
Mongoliet, tilbringer en vinter derude i isnende kulde, rider med bjørnejægere og bliver selv shaman. Tuja,
den hvide shaman, kalder de hende. Hun møder sin far i København, men pludselig forsvinder hun. Er hun
blevet kidnappet? Faren, der er læge, vil finde hende. Han følger hendes spor via London til Østen. Her
kommer han ud for mange farer. Lever blandt flodfolket på Mekongfloden, blandt partisaner i Burma og

Laos, kommer i fængsel i Bangkok. Flygter, men er nu forfulgt både af politi og gangstere. Vibeke er også i
fare. Hun finder sine shamankræfter frem og lærer tai-chi. Både far og datter oplever Østens mystik og

kærligheden, men kan de modstå de mange farer og finde sammen? Uddrag af bogen Et par dage senere kom
den gamle fangevogter ind til mig. Han gav mig tandpasta, tandbørste og et lille stykke sæbe. Jeg takkede.
Han sendte mig et lille smil, det første smil, jeg havde set i flere uger. Jeg besvarede det. Så stak han hånden
ned i lommen og tog noget frem og gav mig det. Det var ulvekloen og spejlet. Jeg knugede dem ind til mig.
Hvor havde jeg savnet dem. Jeg smilede gennem tårer. Han så på mig, sagde intet, vendte sig om og gik. Da
han var gået, satte jeg mig ned og betragtede spejlet. Jeg så ind i det. Jeg syntes, jeg kunne se Khutanis ansigt

og høre hans stemme. Jeg hviskede: ”For mit ufødte barns skyld må jeg finde kraften frem, jeg må.” Jeg
syntes, jeg kunne se Khutani nikke. Så var han borte. I spejlet så jeg nu kun mig selv. Hvor så jeg bleg og træt
ud, men jeg søgte kraften, og den kom. Om forfatteren Hans Møller Kristensen (f. 1934) bor i Ølgod, hvor

han i mange år var praktiserende dyrlæge. I 1995 debuterede han som romanforfatter med Ingen må være træl.
Siden er det blevet til to krimier: Skyggen fra fortiden og Det slipper dig aldrig samt den historiske roman

Frihed, lighed og broderskab.

 

Vibeke er en eventyrer. I sin søgen efter shamaner og den
shamanistiske visdom rejser hun alene til Sibirien og Mongoliet. Hun
lever blandt nomaderne i Mongoliet, tilbringer en vinter derude i
isnende kulde, rider med bjørnejægere og bliver selv shaman. Tuja,
den hvide shaman, kalder de hende. Hun møder sin far i København,
men pludselig forsvinder hun. Er hun blevet kidnappet? Faren, der er
læge, vil finde hende. Han følger hendes spor via London til Østen.
Her kommer han ud for mange farer. Lever blandt flodfolket på



Mekongfloden, blandt partisaner i Burma og Laos, kommer i fængsel
i Bangkok. Flygter, men er nu forfulgt både af politi og gangstere.
Vibeke er også i fare. Hun finder sine shamankræfter frem og lærer
tai-chi. Både far og datter oplever Østens mystik og kærligheden,
men kan de modstå de mange farer og finde sammen? Uddrag af
bogen Et par dage senere kom den gamle fangevogter ind til mig.
Han gav mig tandpasta, tandbørste og et lille stykke sæbe. Jeg

takkede. Han sendte mig et lille smil, det første smil, jeg havde set i
flere uger. Jeg besvarede det. Så stak han hånden ned i lommen og
tog noget frem og gav mig det. Det var ulvekloen og spejlet. Jeg
knugede dem ind til mig. Hvor havde jeg savnet dem. Jeg smilede
gennem tårer. Han så på mig, sagde intet, vendte sig om og gik. Da
han var gået, satte jeg mig ned og betragtede spejlet. Jeg så ind i det.
Jeg syntes, jeg kunne se Khutanis ansigt og høre hans stemme. Jeg
hviskede: ”For mit ufødte barns skyld må jeg finde kraften frem, jeg
må.” Jeg syntes, jeg kunne se Khutani nikke. Så var han borte. I

spejlet så jeg nu kun mig selv. Hvor så jeg bleg og træt ud, men jeg
søgte kraften, og den kom. Om forfatteren Hans Møller Kristensen

(f. 1934) bor i Ølgod, hvor han i mange år var praktiserende
dyrlæge. I 1995 debuterede han som romanforfatter med Ingen må
være træl. Siden er det blevet til to krimier: Skyggen fra fortiden og
Det slipper dig aldrig samt den historiske roman Frihed, lighed og

broderskab.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

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

