
Den sorte mand
Hent bøger PDF

J\u00f8rn Riel
Den sorte mand J\u00f8rn Riel Hent PDF DEN SORTE MAND er en samling fortællinger, der henter motiver
fra Grønland, Østen og Afrika, hvor Jørn Riel har rejst og arbejdet gennem mange år. Lavmeldt, men båret af
stærkt indignation og medfølelse, fortæller han om Pol Pot-regimets folkemord i Cambodia og om krig i

Afghanistan. Men der er også fortællinger i lysere toner om kærlighed; om mennesker som – trods forskellig
hudfarve, kultur og religion – alligevel har de samme dyder og fejl, lyster og laster og de samme drømme.
Kvartetten Skyggerne: Den fede, hvide tuan Den lange neger Den sorte mand Den gode væver Den danske
forfatter Jørn Riel (f. 1931) debuterede med romantrilogien "Mine fædres hus" (1970-72), men havde inden
da rejst rundt i det meste af verden, blandt andet i forbindelse med forskellige erhverv. Jørn Riel var en del af
Lauge Koch-ekspeditionenen (1951-53) og var efterfølgende udstationeret i Grønland i 10 år. Imellem 1964-
71 arbejdede han hernæst som FN-observatør, før han omlagde sin karrierevej og blev forfatter. Riel har både
udgivet store romaner såvel som små novellesamlinger, og i 2010 blev Jørn Riel tildelt Det Danske Akademis

Store Pris, der udover hædersbevisningen består af 300.000 kroner.
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