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De Blå Bjerge Keld Berger Graugart Hent PDF I midten af 1950`erne rejste australske konsulenter rundt i
Danmark og holdt foredrag om det forjættede land `Down Under`, Australien. Mange blev grebet af tanken
om at emigrere til et bedre liv end efterkrigstidens Danmark med lavkonjunktur og arbejdsløshed. Vi følger
fem mænd i trediveårsalderen, der mødes på emigrations skibet `Tahilian` i Marseilles. Med i bagagen har de

hver deres dagsorden og fortid. Alene i en fremmed verdensdel med hele deres historie og identitet i en
kuffert. Der bydes på masser af udfordringer, utraditionel jobtræning og vaskeægte eventyr. Baseret på rigtige
menneskers oplevelse i en 70/30% historisk/fiktiv roman. I 1980 beslutter Martin, på egne og den kræftsyge
lillesøsters vegne, at rejse ud og opspore deres tabte far der også forsvandt i halvtredsernes emigrations bølge.

"De blå bjerge" er en rigtig drengeroman for voksne. Spækket med eventyrlyst, spænding, glæde, alvor,
historie og ikke mindst en herlig underspillet humor, som træder igennem de mest overraskende steder.
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