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Habibi Craig Thompson Hent PDF Forlaget skriver: Amerikaneren Craig Thompson folder sin magiske
arabesk, Habibi, ud i et storværk, der på en gang tidssvarende og tidløst beretter om forholdet mellem natur
og kultur, som det har udfoldet sig fra de ældste tider til i dag. Bogen henter inspiration fra jødiske, kristne og
muslimske myter og mysterier og spinder dem sammen med tråde fra Tusind og én nats eventyr til et magisk
tæppe med skjulte motiver, som åbenbarer sig når kapitelrækkefølgen gentænkes - formularen ligger skjult i

indholdsfortegnelsen.    

Habibi fortæller historien om de to flygtede børneslaver, Dodola og Zam, der ved tilfældighedernes spil
bindes til hinanden for at blive uadskillelige. Vi følger dem i en verden af ørkener, haremmer og

postindustrielt kaos sammen og adskilt, mens de kæmper for at finde deres plads sammen i en verden, hvor
kulturer og religioner, traditioner og modernisme mødes, så det slår gnister.   Craig Thompson fik sit
gennembrud på dansk i 2008 med den selvbiografiske En dyne af sne, en storslået fortælling om hans

opvækst i en kristen familie og mødet med den første kærlighed.

 

Forlaget skriver: Amerikaneren Craig Thompson folder sin magiske
arabesk, Habibi, ud i et storværk, der på en gang tidssvarende og
tidløst beretter om forholdet mellem natur og kultur, som det har

udfoldet sig fra de ældste tider til i dag. Bogen henter inspiration fra
jødiske, kristne og muslimske myter og mysterier og spinder dem
sammen med tråde fra Tusind og én nats eventyr til et magisk tæppe
med skjulte motiver, som åbenbarer sig når kapitelrækkefølgen
gentænkes - formularen ligger skjult i indholdsfortegnelsen.    

Habibi fortæller historien om de to flygtede børneslaver, Dodola og
Zam, der ved tilfældighedernes spil bindes til hinanden for at blive
uadskillelige. Vi følger dem i en verden af ørkener, haremmer og

postindustrielt kaos sammen og adskilt, mens de kæmper for at finde
deres plads sammen i en verden, hvor kulturer og religioner,
traditioner og modernisme mødes, så det slår gnister.   Craig
Thompson fik sit gennembrud på dansk i 2008 med den

selvbiografiske En dyne af sne, en storslået fortælling om hans
opvækst i en kristen familie og mødet med den første kærlighed.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Habibi&s=dkbooks

