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Tusindårsriget i Han Herred Lenni Mai Kari Hent PDF Kommer man lettere over en skilsmisse, hvis man har
en chip i hjernen, der forbedrer ens intelligens? Hvad gør man, når man bliver konfronteret med ugerninger,
man har begået i et tidligere liv? Det er problemstillinger, som Gabriel bliver nødt til at tage op - til det får
han hjælp fra healeren Gülun, som på sin side har nok at gøre med at befri sig fra fortiden. Hvad laver en

teenager, der nogle gange om ugen kommer hjem i opløftet og svedende tilstand? Ikke det hendes mor Mira
tror. Mira underviser i højere erotik på universitetet, og midt i et kursusforløb meddeler hendes partner, at han
vil med på en ekspedition til Mars . Hvordan vil livet forme sig, hvis der ikke længere findes klima- eller
miljøproblemer, og samfundets sociale forhold er rimelige og retfærdige? Det er spørgsmål, der er svar på i

denne fortælling om en gruppe mennesker i Limfjordsbyen Amtofte, der i år 2131 er en blomstrende
provinshovedstad. Uddrag af bogen: Hun slukkede lyset i stuen, men pludselig fløj døren op, og hendes

barnebarn Aviaya kom brasende ind. Hun var iført badekåbe, hendes lange sorte hår var flettet for natten, og
hun havde taget støvler på for at gå det lille stykke vej over til Gülun. Hun havde åbenbart været på vej i

seng, da noget havde fået hende til at begive sig hen til farmoderen. Gülun håbede, at hun ikke havde vækket
nogen på sin vej op ad trappen. "Nu har de gjort det igen!" udbrød hun arrigt. "Gjort hvad?" spurgte Gülun,
skønt hun selvfølgelig straks havde regnet ud, hvad Aviaya snakkede om. Om forfatteren: Lenni Mai Kari er
født i 1941 og opvokset i Rødovre i en familie præget af politisk engagement og interesse for litteratur.

Uddannet socialrådgiver. Mediterer dagligt og mener, at den eneste vej ud af verdens mange problemer er en
ændring af bevidstheden, en helt ny måde at tænke på.

 

Kommer man lettere over en skilsmisse, hvis man har en chip i
hjernen, der forbedrer ens intelligens? Hvad gør man, når man bliver
konfronteret med ugerninger, man har begået i et tidligere liv? Det er
problemstillinger, som Gabriel bliver nødt til at tage op - til det får
han hjælp fra healeren Gülun, som på sin side har nok at gøre med at
befri sig fra fortiden. Hvad laver en teenager, der nogle gange om
ugen kommer hjem i opløftet og svedende tilstand? Ikke det hendes
mor Mira tror. Mira underviser i højere erotik på universitetet, og

midt i et kursusforløb meddeler hendes partner, at han vil med på en
ekspedition til Mars . Hvordan vil livet forme sig, hvis der ikke
længere findes klima- eller miljøproblemer, og samfundets sociale
forhold er rimelige og retfærdige? Det er spørgsmål, der er svar på i
denne fortælling om en gruppe mennesker i Limfjordsbyen Amtofte,



der i år 2131 er en blomstrende provinshovedstad. Uddrag af bogen:
Hun slukkede lyset i stuen, men pludselig fløj døren op, og hendes
barnebarn Aviaya kom brasende ind. Hun var iført badekåbe, hendes
lange sorte hår var flettet for natten, og hun havde taget støvler på
for at gå det lille stykke vej over til Gülun. Hun havde åbenbart

været på vej i seng, da noget havde fået hende til at begive sig hen til
farmoderen. Gülun håbede, at hun ikke havde vækket nogen på sin
vej op ad trappen. "Nu har de gjort det igen!" udbrød hun arrigt.
"Gjort hvad?" spurgte Gülun, skønt hun selvfølgelig straks havde
regnet ud, hvad Aviaya snakkede om. Om forfatteren: Lenni Mai
Kari er født i 1941 og opvokset i Rødovre i en familie præget af

politisk engagement og interesse for litteratur. Uddannet
socialrådgiver. Mediterer dagligt og mener, at den eneste vej ud af
verdens mange problemer er en ændring af bevidstheden, en helt ny

måde at tænke på.
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