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Samlede skrøner fra et rejseliv J\u00f8rn Riel Hent PDF Jørn Riel fortæller veloplagt og underfundigt sine

anekdoter fra hele verden - fra Fyn over Paris og Grønland til Ny Guinea. Han beretter kærligt og finurligt om
små hændelser, der på én gang er lokalkarakteristiske og alment menneskelige. "Samlede skrøner fra et

rejseliv" består af i alt 28 skrøner og udgives i anledning af, at Jørn Riel har modtaget Det Danske Akademis
Store Pris for sit omfattende forfatterskab, hvor "Samlede skrøner fra et rejseliv" udgør en slags selvbiografi i
skrøneform. OM BOGEN "Jørn Riel har en fabelagtig evne til at fortælle, så man som læser ikke kan slippe

bogen igen. Han fortæller med både lune og kærlighed, og selvom man ofte sidder og klukker under
læsningen, så er der også altid alvor i hans beretninger. Han har et stort menneskekendskab, og den

nysgerrighed og kærlighed, han møder verden med, er noget, vi alle kunne lære af." - Litteratursiden "Når vi
læser om lokummet, der kogte over, om de to canadiske gæs skudt i selvforsvar eller om den norske svensker
og bjørnejægeren Åsen, der fik den sælsomme mikstur 10 mio enheder penicillin og et halvt glas Aalborg

sprøjtet ind i sin fede røv med håndsleben hestekanyle - så er vi med igen." - Information "Jørn Riel har atter
en gang vist sig som en fremragende forfatter i en ny samling skrøner." - Berlingske Tidense
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