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Den store jernbanebasar Paul Theroux Hent PDF Enhver rejse er unik og har en historisk dimension, skriver
Paul Theroux i sit forord til Den store jernbanebasar, som udkom i 1975. Bogen skildrer et Iran før Shahens

fald, et Afghanistan før nutidens krigsreportager samt et Thailand og Vietnam inden den massive
charterturisme sætter ind. Jernbane-odysséen begynder den 19. september 1973 fra Victoria Station i London,
hvor Theroux efterlader kone og to børn. Konen erklærer ham for død og finder en anden, mens han på sin
lange rejse længes efter familien! I 4 måneder rejser han med tog gennem Tyrkiet, Iran, Afghanistan, Indien,

Thailand, Vietnam, Japan og Rusland med de legendariske tog: OrIent-ekspressen, Khyber Pass Local,
Golden Arrow, Mandalay-ekspressen og tilbage med Den Transsibiriske Jernbane gennem det daværende
Sovjetunionen. En togrejse fuld af beskrivelser af mennesker og møder, der er mindst lige så vigtige som
togene, han rejser med. PAUL THEROUX (født i USA) er en af verdens mest læste rejsebogsforfattere. Han

har et stort skønlitterært forfatterskab, hvoraf flere bøger foreligger på dansk. Den store jernbanebasar
udkommer for første gang på dansk i Rejsebiblioteket, C&K Forlags serie med rejselitteratur.

 

Enhver rejse er unik og har en historisk dimension, skriver Paul
Theroux i sit forord til Den store jernbanebasar, som udkom i 1975.
Bogen skildrer et Iran før Shahens fald, et Afghanistan før nutidens
krigsreportager samt et Thailand og Vietnam inden den massive
charterturisme sætter ind. Jernbane-odysséen begynder den 19.
september 1973 fra Victoria Station i London, hvor Theroux

efterlader kone og to børn. Konen erklærer ham for død og finder en
anden, mens han på sin lange rejse længes efter familien! I 4

måneder rejser han med tog gennem Tyrkiet, Iran, Afghanistan,
Indien, Thailand, Vietnam, Japan og Rusland med de legendariske

tog: OrIent-ekspressen, Khyber Pass Local, Golden Arrow,



Mandalay-ekspressen og tilbage med Den Transsibiriske Jernbane
gennem det daværende Sovjetunionen. En togrejse fuld af

beskrivelser af mennesker og møder, der er mindst lige så vigtige
som togene, han rejser med. PAUL THEROUX (født i USA) er en af
verdens mest læste rejsebogsforfattere. Han har et stort skønlitterært
forfatterskab, hvoraf flere bøger foreligger på dansk. Den store

jernbanebasar udkommer for første gang på dansk i Rejsebiblioteket,
C&K Forlags serie med rejselitteratur.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Den store jernbanebasar&s=dkbooks

