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Dansk ørken Martin K Hent PDF En ung forfatter og ekssoldat flytter til Berlin med kære sten. Han vil
færdiggøre sin bog om krigen, men noget bliver ved med at rumstere i hans hoved.

På et andet kontinent sidder familiefaderen svedende bag rattet. En rundrejse i USA skal bringe familien sam
men igen, oplevelserne venter. Flere end han aner.

I indien praktiserer en mand — i sit livs efterår — yoga, mediterer og dyrker sex med unge idealistiske
kvinder, mens han længes efter et tættere forhold til sin store dat ter. Han har endnu ikke fået læst hendes bog,

men hans liv ændrer sig fatalt, da han gør det.

Dansk Ørken er en roman i elleve enestående og dog sammenhængende historier. Om en søn og en far, en
spinkel bebrillet cyklist og en mørklødet terroristlignende kvinde, om en datter, en spionsatellit og et sæt

tvillinger. Om tilfældets magt og alt det, der binder os sammen og skiller os ad, mens i dag bliver til i morgen.

 

En ung forfatter og ekssoldat flytter til Berlin med kære sten. Han vil
færdiggøre sin bog om krigen, men noget bliver ved med at rumstere

i hans hoved.

På et andet kontinent sidder familiefaderen svedende bag rattet. En
rundrejse i USA skal bringe familien sam men igen, oplevelserne

venter. Flere end han aner.

I indien praktiserer en mand — i sit livs efterår — yoga, mediterer
og dyrker sex med unge idealistiske kvinder, mens han længes efter
et tættere forhold til sin store dat ter. Han har endnu ikke fået læst

hendes bog, men hans liv ændrer sig fatalt, da han gør det.

Dansk Ørken er en roman i elleve enestående og dog
sammenhængende historier. Om en søn og en far, en spinkel bebrillet
cyklist og en mørklødet terroristlignende kvinde, om en datter, en
spionsatellit og et sæt tvillinger. Om tilfældets magt og alt det, der
binder os sammen og skiller os ad, mens i dag bliver til i morgen.
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