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Drømmebroen Peter Ulrik Ravn Hent PDF En mand og en kvinde mødes i en drøm. Maya er fotomodel,

millionærdatter, alenemor og vant til et liv i luksus. Et liv som er styret og betalt af hendes dominerende, rige
fader. Thor er en alkoholiseret, forgældet, småkriminel arbejdsmand, på flugt fra nogle narkobagmænd, der
vil slå ham ihjel. Thor og Mayas skæbner kædes sammen, da de begge oplever noget traumatisk, der bringer

skygger ind i deres liv. I den særlige drømmedimension, Morfea, findes skyggernes by, hvor forpinte
menneskers skygger har taget magten over deres liv i den vågne verden. I denne drømmedimension finder
Thor og Maya hinanden og siden også i den virkelige verden, hvor de må kæmpe mod et narkokartel, der vil
dem begge til livs. Uddrag af bogen "Hun lader sine hænder glide langs lårene og ned til knæene, tager fat i
kanten af kjolen og mærker det lette bløde stof. Pludselig slår tanken ned i hende. Chokeret stirrer hun på
kjolens tynde blå stof. "Det er ikke min kjole," hvisker hun, "det her sted eksisterer ikke . det er ikke

virkeligt, og alligevel er det." Hun mærker igen angsten og kæmper mod panikken, der truer med at tage over.
Langsomt rejser hun sig op og går tilbage mod stranden. Da hun når udkanten af skoven, ser hun til sin
lettelse, at manden stadig sidder nede på klippen ved vandet. Hun går ned mod ham."Hey," råber hun og

vinker. Han vender sig om og hopper ned fra klippen. Da hun kommer nærmere, ser hun, at han er vred." 161
sider. Om forfatteren Peter Ulrik Ravn er 56 år og arbejder som pædagog og filmmand på en STU-skole
(særlig tilrettelagt uddannelse) for unge, der har indlæringsvanskeligheder. Han har i et halvt liv spillet
guitar/piano i rock/reggae bands. Komponerer nu mere tilbagelænet musik med filosofiske tekster, der

udspringer af hans interesse for den spirituelle side af livet.

 

En mand og en kvinde mødes i en drøm. Maya er fotomodel,
millionærdatter, alenemor og vant til et liv i luksus. Et liv som er
styret og betalt af hendes dominerende, rige fader. Thor er en

alkoholiseret, forgældet, småkriminel arbejdsmand, på flugt fra nogle
narkobagmænd, der vil slå ham ihjel. Thor og Mayas skæbner kædes
sammen, da de begge oplever noget traumatisk, der bringer skygger
ind i deres liv. I den særlige drømmedimension, Morfea, findes

skyggernes by, hvor forpinte menneskers skygger har taget magten
over deres liv i den vågne verden. I denne drømmedimension finder



Thor og Maya hinanden og siden også i den virkelige verden, hvor
de må kæmpe mod et narkokartel, der vil dem begge til livs. Uddrag

af bogen "Hun lader sine hænder glide langs lårene og ned til
knæene, tager fat i kanten af kjolen og mærker det lette bløde stof.
Pludselig slår tanken ned i hende. Chokeret stirrer hun på kjolens
tynde blå stof. "Det er ikke min kjole," hvisker hun, "det her sted
eksisterer ikke . det er ikke virkeligt, og alligevel er det." Hun

mærker igen angsten og kæmper mod panikken, der truer med at tage
over. Langsomt rejser hun sig op og går tilbage mod stranden. Da

hun når udkanten af skoven, ser hun til sin lettelse, at manden stadig
sidder nede på klippen ved vandet. Hun går ned mod ham."Hey,"
råber hun og vinker. Han vender sig om og hopper ned fra klippen.
Da hun kommer nærmere, ser hun, at han er vred." 161 sider. Om
forfatteren Peter Ulrik Ravn er 56 år og arbejder som pædagog og
filmmand på en STU-skole (særlig tilrettelagt uddannelse) for unge,

der har indlæringsvanskeligheder. Han har i et halvt liv spillet
guitar/piano i rock/reggae bands. Komponerer nu mere tilbagelænet
musik med filosofiske tekster, der udspringer af hans interesse for

den spirituelle side af livet.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Drømmebroen&s=dkbooks

