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Når den blå hane galer Synn\u00f8ve S\u00f8e Hent PDF Når den blå hane galer er en roman om flugt fra

familie og fortid - men også om venskab på tværs af forskelle og kontinenter. Stella har forladt Europa og den
1. verden og har slået sig ned i Afrika, den 3. verden, for at leve et nyt liv som forfatter. Her forsøger hun at
lægge både sin egen historie og den syge vestlige livsstil bag sig, men hendes søgen efter en anden livsform
og andre værdier - den ´2. verden´ - viser sig lige så vanskelig som at flygte fra sin egen skygge. Undervejs
møder hun et broget galleri af personer: indfødte tjenestefolk, en engelsk læge og en rig ung boheme, der alle
har en historie at fortælle - fortællinger, der på trods af alle forskelle ikke er helt ulig Stellas egen historie.
Midt i dette menageri spankulerer en blå hane, om hvilken overleveringen fortæller, at når den en dag galer,

indvarsler det en skæbnesvanger begivenhed ...

 

Når den blå hane galer er en roman om flugt fra familie og fortid -
men også om venskab på tværs af forskelle og kontinenter. Stella har
forladt Europa og den 1. verden og har slået sig ned i Afrika, den 3.
verden, for at leve et nyt liv som forfatter. Her forsøger hun at lægge
både sin egen historie og den syge vestlige livsstil bag sig, men
hendes søgen efter en anden livsform og andre værdier - den ´2.
verden´ - viser sig lige så vanskelig som at flygte fra sin egen

skygge. Undervejs møder hun et broget galleri af personer: indfødte
tjenestefolk, en engelsk læge og en rig ung boheme, der alle har en
historie at fortælle - fortællinger, der på trods af alle forskelle ikke er
helt ulig Stellas egen historie. Midt i dette menageri spankulerer en
blå hane, om hvilken overleveringen fortæller, at når den en dag

galer, indvarsler det en skæbnesvanger begivenhed ...
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