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NED GENNEM ØSTEUROPA J\u00f8rn \u00d8rnstrup Hent PDF På sin rejse ned gennem Østeuropa tager
forfatteren læseren med til elleve spændende byer i syv lande. Undervejs på sin vandring gennem byerne
stopper han op og fortæller om det kulturliv og de personligheder, som gennem tiden har præget stederne.

Samt om de dramatiske politiske begivenheder, som har fundet sted der. De elleve byer er: Gdańsk,
Warszawa, Poznan, Wrocław, Kraków, Prag, Bratislava, Budapest, Bukarest, Tirana og Ljubljana. Uddrag af
bogen På Nowy Swiat med de gamle gadelygter i smedejern blander slentrende turister sig med studenter,

forretnings- og kontorfolk i jakkesæt. Samt kvinder, som kommer ud af gadens sko- og tøjbutikker med dyre
mærkevareposer. Da en ældre rødmosset herre i mørkt tøj stopper op på fortovet foran en kvinde med lyst,

affarvet hår og blafrende nederdel, ser jeg igen, at der undertiden kysses på hånd i Polen. Først hilser de to på
hinanden med et smil. Derefter bukker manden for kvinden og anbringer sine læber solidt på kvindens

fremstrakte hånd. Om forfatteren JØRN ØRNSTRUP er cand.phil. og medlem af Danske Rejsejournalister. På
sine rejser har han gennem årene skrevet mange kultur- og rejseartikler. Deriblandt for Jyllands-Posten,

Sjællandske Medier og Dagbladenes Bureau. Han har tidligere udgivet Forelsket i Lissabon, På café i Wien
og Indtryk fra Østtyskland.
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