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Værelse med bjergmassiv Ebbe Kløvedal Reich Hent PDF "To værelser for i nat. Jeg skal nok selv tage mig af
vor næste her … Måske kunne jeg låne en førstehjælpskasse?"

Manden taler lige så pænt, som hans tøj er. Men nu ved Dan, hvorfor han fik den fornemmelse af, at der er
noget galt. I reversen har den pæne mand et mærke. Et besynderligt ukorrekt kors, der viser at han er medlem

af en sekt, som specielt i denne del af provinsen ikke er spor populær."

Ebbe Kløvedal Reichs novelle "Værelse med bjergmassiv" er en del af Dansk Flygtningehjælps bog
"Litteratur uden grænser", der igennem tekster fra fremtrædende forfattere oplyser om flygtninge, deres vilkår
og omverdenens syn på dem. "Værelse med bjergmassiv" fortæller om barmhjertighed fra dem, man mindst

forventer at finde den hos ...

Den danske forfatter og debattør Ebbe Kløvedal Reich (1940-2005) var aktiv inden for Vietnambevægelsen i
1960‘erne og var stor fortaler for frigivelsen af hash. Han boede en årrække i kollektivet Maos Lyst. I 1967-
68 var han redaktør for tidsskriftet Politisk Revy. Kløvedal deltog aktivt i den offentlige debat og stillede
blandt andet op til folketingsvalget i 1990. Ebbe Kløvedal modtog i 1978 De Gyldne Laurbær og i 2004

Dansk Forfatterforenings Faglitterære Pris.

 

"To værelser for i nat. Jeg skal nok selv tage mig af vor næste her …
Måske kunne jeg låne en førstehjælpskasse?"

Manden taler lige så pænt, som hans tøj er. Men nu ved Dan, hvorfor
han fik den fornemmelse af, at der er noget galt. I reversen har den
pæne mand et mærke. Et besynderligt ukorrekt kors, der viser at han
er medlem af en sekt, som specielt i denne del af provinsen ikke er

spor populær."

Ebbe Kløvedal Reichs novelle "Værelse med bjergmassiv" er en del
af Dansk Flygtningehjælps bog "Litteratur uden grænser", der

igennem tekster fra fremtrædende forfattere oplyser om flygtninge,
deres vilkår og omverdenens syn på dem. "Værelse med

bjergmassiv" fortæller om barmhjertighed fra dem, man mindst
forventer at finde den hos ...

Den danske forfatter og debattør Ebbe Kløvedal Reich (1940-2005)
var aktiv inden for Vietnambevægelsen i 1960‘erne og var stor

fortaler for frigivelsen af hash. Han boede en årrække i kollektivet
Maos Lyst. I 1967-68 var han redaktør for tidsskriftet Politisk Revy.
Kløvedal deltog aktivt i den offentlige debat og stillede blandt andet
op til folketingsvalget i 1990. Ebbe Kløvedal modtog i 1978 De
Gyldne Laurbær og i 2004 Dansk Forfatterforenings Faglitterære

Pris.
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