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Alene i Iran Nina Rasmussen Hent PDF Forfatter og eventyrer Nina Rasmussen tager os med til det Iran, som
vi aldrig ser i nyhederne. Det menneskefjendske og ultrakonservative præstestyre har ikke formået at få bugt
med Irans umådelige mangfoldighed, og Nina Rasmussen præsenterer os for nyrige forretningsmænd og

børnefamilier i Teheran og Shiraz, inviterer til bryllup hos qashqai-folket i de golde, ufremkommelige bjerge
mellem Golfen og Kazeroun og på kvægmarked i Kurdistan. Overalt mødes man af en gæstfrihed, livsglæde

og nysgerrighed, der udfordrer alle ens fordomme om Iran og dets befolkning."Netop den personlige,
kropsnære beskrivelse gør bogen ganske usædvanlig. Her har vi noget så sjældent som en bog, hvor kroppen
er med – og hvor den del af kroppen, der tænker, alligevel får sit. Anbefales." – Weekendavisen"Læseren får
den luksus at komme med ind bag sløret til et sanseligt og gæstfrit folk uden, som forfatteren, at skulle svede

tran under de tunge gevandter." – Alt for damerne
Den danske forfatter og eventyrer Nina Rasmussen (f. 1942) debuterede i 1983 med rejsebeskrivelsen "Held
og lykke", som fortæller historien om et spændende år med familien på motorcykel gennem Sydamerika.
Bogen er ligesom mange andre skrevet sammen med Nina Rasmussens mand, Hjalte Tin. Mange af hendes
senere bøger handler om hendes egne rejser i den arabiske verden, efter hun i 2006 konverterede til islam.

 

Forfatter og eventyrer Nina Rasmussen tager os med til det Iran, som
vi aldrig ser i nyhederne. Det menneskefjendske og ultrakonservative

præstestyre har ikke formået at få bugt med Irans umådelige
mangfoldighed, og Nina Rasmussen præsenterer os for nyrige

forretningsmænd og børnefamilier i Teheran og Shiraz, inviterer til
bryllup hos qashqai-folket i de golde, ufremkommelige bjerge

mellem Golfen og Kazeroun og på kvægmarked i Kurdistan. Overalt
mødes man af en gæstfrihed, livsglæde og nysgerrighed, der

udfordrer alle ens fordomme om Iran og dets befolkning."Netop den
personlige, kropsnære beskrivelse gør bogen ganske usædvanlig. Her
har vi noget så sjældent som en bog, hvor kroppen er med – og hvor

den del af kroppen, der tænker, alligevel får sit. Anbefales." –
Weekendavisen"Læseren får den luksus at komme med ind bag sløret



til et sanseligt og gæstfrit folk uden, som forfatteren, at skulle svede
tran under de tunge gevandter." – Alt for damerne

Den danske forfatter og eventyrer Nina Rasmussen (f. 1942)
debuterede i 1983 med rejsebeskrivelsen "Held og lykke", som

fortæller historien om et spændende år med familien på motorcykel
gennem Sydamerika. Bogen er ligesom mange andre skrevet

sammen med Nina Rasmussens mand, Hjalte Tin. Mange af hendes
senere bøger handler om hendes egne rejser i den arabiske verden,

efter hun i 2006 konverterede til islam.
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