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Kaninen i månen Patrick Leis Hent PDF "Jeg bliver mødt af en mur af varme, og et øjeblik efter står jeg midt
i noget, der minder om en borgerkrig. Der er busser og taxier og indere overalt. Der bliver hujet, råbt og
dyttet, og larmen tager fuldstændig pippet fra mig. En fyr forsøger at trække mig ind i sin taxi, en anden

begynder at flå i min rygsæk, og med et går jeg i panik." - Hvis du virkelig vil arve de penge, så skrub ud og
oplev verdenen, havde onkel Asger sagt, og hvor svært kunne det egentligt være at udskifte rødder og beton
med palmer og strande et par måneder? Så Nick tager af sted med rygsækken over skulderen og hovedet

under armen, i lykkelig uvidenhed om hvad der venter ham på den anden side af kloden. 'Kaninen i Månen' er
en delvis autentisk rejseroman, baseret på forfatterens oplevelser fra 14 rygsæksrejser i Indien". En
tremåneders tour-de-kaos blandt tiggerkonger, teknofreaks og spirituelle mystikere, en rejse uden
sikkerhedsnet gennem Bombay, Goa og Hampi, meget langt fra charterturisternes gyldne brochurer.

 

"Jeg bliver mødt af en mur af varme, og et øjeblik efter står jeg midt
i noget, der minder om en borgerkrig. Der er busser og taxier og
indere overalt. Der bliver hujet, råbt og dyttet, og larmen tager

fuldstændig pippet fra mig. En fyr forsøger at trække mig ind i sin
taxi, en anden begynder at flå i min rygsæk, og med et går jeg i
panik." - Hvis du virkelig vil arve de penge, så skrub ud og oplev

verdenen, havde onkel Asger sagt, og hvor svært kunne det egentligt
være at udskifte rødder og beton med palmer og strande et par

måneder? Så Nick tager af sted med rygsækken over skulderen og
hovedet under armen, i lykkelig uvidenhed om hvad der venter ham
på den anden side af kloden. 'Kaninen i Månen' er en delvis autentisk
rejseroman, baseret på forfatterens oplevelser fra 14 rygsæksrejser i

Indien". En tremåneders tour-de-kaos blandt tiggerkonger,
teknofreaks og spirituelle mystikere, en rejse uden sikkerhedsnet
gennem Bombay, Goa og Hampi, meget langt fra charterturisternes

gyldne brochurer.
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