
Profeten går i land
Hent bøger PDF

Ole Juul

Profeten går i land Ole Juul Hent PDF Ole Juul lader endnu engang Danmarks politiske dramaer udspille sig
som en satire på den lille fiktive ø Trangø i Kattegat, som også dannede kulisse for hans tidligere roman Det
tossede paradis. Trangøs store folkeleder, Angelus Bukke, er død, og øens befolkning leder nu igen desperat
efter en lederskikkelse og et ideal at stræbe mod. Dette behov lader til at blive opfyldt, da muhammedanerne

gør deres indtog på den lille ø, men, som man kan forvente, går det ikke helt så gnidningsfrit, som de
fremmede havde forestillet sig.

Note fra forlaget:
Værkets persontegning og sprogbrug er ikke udtryk for forlagets holdninger. Værket er udgivet som et

historisk dokument, der beskriver sin samtids menneskeopfattelse.

Ole Juul (1918-2009) var en dansk journalist og forfatter, der arbejdede som korrespondent i Norge, Finland
og Tjekkoslovakiet under 2. verdenskrig. På grund af sit arbejde for modstandsbevægelsen måtte Juul i 1943
flygte til Sverige, hvor hans første bøger blev udsendt. Juul bevægede sig inden for mange forskellige genrer

lige fra serien af drengebøger om Jesper til rejselitteratur og voksenromaner.
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