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Afrikanske veje Janne Teller Hent PDF ”Afrikanske veje – en variation” er en fortælling om et dansk ægtepar,
som besøger Karen Blixens farm i Kenya. Som journalist er kvinden udsendt af sin avis for at skrive om
forholdene i Afrika. Hendes mand, en kendt dansk filmskuespiller, er sammen med hende og besøger for

første gang kontinentet.

I en mærkelig parallelforskudt tilstand mellem nu og erindring finder vi ud af, at kvinden har boet i Afrika
som ung, hvor hun var gift med en sort borgerretsforkæmper. Det har hun aldrig fortalt sin nuværende mand,
heller ikke hvordan han blev lemlæstet og slået ihjel. Alt det kommer tilbage til hende nu elleve år senere,

hvor ægteskabet slår sprækker og truer med at krakelere.

Afrikas puls, dufte og stemning, rytmerne, alt det hun genkender og alt det hun ikke forstår vækker hende af
dvalen. Og hvilke konsekvenser får det for alt det fortrængte og ufortalte?

Janne Teller har tidligere udgivet blandt andet romanerne "Odins ø" og "Kattens tramp". Med den
eksistentielle ungdomsroman "Intet" har hun fået et formidabelt gennembrud i en lang række lande verden

over.

Forfatteren har selv i embeds medfør boet i Afrika, udstationeret af FN. Hun har ikke tidligere skrevet om det
land hun på godt og ondt kender – også under overfladen.
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