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Ædle skrivere i Damaskus Hans Henning Harmer Hent PDF Den dansk-syriske forretningsmand Harry Farzat
overlever med nød og næppe en bilbombe midt i Damaskus, og det bringer ham i den berygtede syriske

efterretningstjenestes søgelys. Han bliver mistænkt for at stå bag bombeangrebet, og nu oplever han pludselig
de allerværste sider af det syriske styre på helt nært hold.

"Ædle skrivere i Damaskus" udkom, bare et år før den syriske borgerkrig brød ud i 2011 og viser gennem en
medrivende historie om en personlig skæbne den uretfærdighed og ulighed, der allerede dengang herskede i

Syrien.

"Harmer besidder et sprogligt gehør, der rammer helt rent, hvad enten det gælder person- eller
miljøtegningerne, han lader poesi, sort humor og brutal realisme gå i overrumplende forbud med hinanden." –

Katinka Bruhn, Weekendavisen

Hans Henning Harmer (f. 1943) er en dansk forfatter, oversætter, kursusleder og akupunktør. Han er født på
Falster og boede i en kort årrække i Odense, inden København blev hans faste base, når han ikke rejste
verden rundt. Hans Henning Harmer debuterede med romanen "Nr. 17 på dødslisten", der foregår på Sri
Lanka. De mange rejser til udlandet har haft stor indflydelse på forfatterskabet, da handlingerne i bøgerne
ofte foregår i vidt forskellige dele af verden. En rejse ind i Hans Henning Harmers forfatterskab er derfor en

litterærrejse rundt på den blågrønne klode.

 

Den dansk-syriske forretningsmand Harry Farzat overlever med nød
og næppe en bilbombe midt i Damaskus, og det bringer ham i den

berygtede syriske efterretningstjenestes søgelys. Han bliver mistænkt
for at stå bag bombeangrebet, og nu oplever han pludselig de

allerværste sider af det syriske styre på helt nært hold.

"Ædle skrivere i Damaskus" udkom, bare et år før den syriske
borgerkrig brød ud i 2011 og viser gennem en medrivende historie
om en personlig skæbne den uretfærdighed og ulighed, der allerede

dengang herskede i Syrien.

"Harmer besidder et sprogligt gehør, der rammer helt rent, hvad
enten det gælder person- eller miljøtegningerne, han lader poesi, sort
humor og brutal realisme gå i overrumplende forbud med hinanden."

– Katinka Bruhn, Weekendavisen

Hans Henning Harmer (f. 1943) er en dansk forfatter, oversætter,
kursusleder og akupunktør. Han er født på Falster og boede i en kort
årrække i Odense, inden København blev hans faste base, når han
ikke rejste verden rundt. Hans Henning Harmer debuterede med

romanen "Nr. 17 på dødslisten", der foregår på Sri Lanka. De mange
rejser til udlandet har haft stor indflydelse på forfatterskabet, da

handlingerne i bøgerne ofte foregår i vidt forskellige dele af verden.
En rejse ind i Hans Henning Harmers forfatterskab er derfor en



litterærrejse rundt på den blågrønne klode.
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