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Lynkinesere og søde asier Mikie Breum Hent PDF Er du nysgerrig på, hvordan det er at vandre alene blandt
tidligere kannibaler? Eller på hvordan det føles at fare vild i klodens ældste regnskov? Vil du vide mere om at
svømme med verdens største hajer? Og om at komme i nærkontakt med orangutanger, næseaber og en røv af

en tapir?

I Lynkinesere og søde asier fortæller Mikie Breum om sin otte måneder lange rygsæksrejse gennem Asien.
Hun beretter om det vidunderligt uforudseelige i eventyret, i mødet med vildfremmede mennesker og

eksotiske kulturer. Om den personlige udvikling, der ligger i at se den tredje verden ved selvsyn i stedet for
blot at nøjes med massemediernes overfladiske formidling.

Lynkinesere og søde asier er en påmindelse om, hvor mange muligheder du som helt almindelig dansker
faktisk har for at opleve verdens mangfoldighed. Bogens formål er at inspirere dig til at tage chancen, til at

skabe minder for livet.

Uddrag af bogen
Flere og flere ankommer til læskuret. ”Halabo, halabo,” hilser de, når de træder ind i shelteret, og snart er vi
mindst 20 personer. Dette yali-stammefolk er endnu mindre end danierne. De sidste yalier kommer sent, og
turen op over bjerget til Wonggul-læskuret bliver udsat til dagen efter. To bål bliver tændt i læskuret, og

yalierne samles om dem, og fra alle sider tilbydes jeg søde kartofler. Kvinden Linse inviterer mig til at sidde
ved det bageste bål med hende og hendes familie, så her sidder vi og hygger os hele eftermiddagen. Børnene
kigger interesseret på mig og fodrer mig med nødder. Efter aftensmaden og efter mørkets frembrud bliver alle
siddende om bålet, som kaster et charmerende skær over den mørkhudede stamme. Én begynder at synge, og

resten af yalierne synger efter i kanon – endda i flere stemmer – og det lyder smukt og er ganske
stemningsfyldt. Sangen fortsætter time efter time, og til sidst falder jeg i søvn til den skønne sang.

Om forfatteren
Mikie Breum er født i 1971 og opvokset i Charlottenlund. Hun er cand.scient.adm., forfatter og medlem af De
Berejstes Klub. Med sammenlagt 10 års rejse gennem 80 lande, fordelt på alle jordens kontinenter, har hun

gjort rejselivet til en livsstil, som hun har forenet med sin karriere.

 

Er du nysgerrig på, hvordan det er at vandre alene blandt tidligere
kannibaler? Eller på hvordan det føles at fare vild i klodens ældste
regnskov? Vil du vide mere om at svømme med verdens største

hajer? Og om at komme i nærkontakt med orangutanger, næseaber
og en røv af en tapir?

I Lynkinesere og søde asier fortæller Mikie Breum om sin otte
måneder lange rygsæksrejse gennem Asien. Hun beretter om det
vidunderligt uforudseelige i eventyret, i mødet med vildfremmede
mennesker og eksotiske kulturer. Om den personlige udvikling, der
ligger i at se den tredje verden ved selvsyn i stedet for blot at nøjes

med massemediernes overfladiske formidling.

Lynkinesere og søde asier er en påmindelse om, hvor mange
muligheder du som helt almindelig dansker faktisk har for at opleve
verdens mangfoldighed. Bogens formål er at inspirere dig til at tage

chancen, til at skabe minder for livet.



Uddrag af bogen
Flere og flere ankommer til læskuret. ”Halabo, halabo,” hilser de,
når de træder ind i shelteret, og snart er vi mindst 20 personer. Dette
yali-stammefolk er endnu mindre end danierne. De sidste yalier

kommer sent, og turen op over bjerget til Wonggul-læskuret bliver
udsat til dagen efter. To bål bliver tændt i læskuret, og yalierne

samles om dem, og fra alle sider tilbydes jeg søde kartofler. Kvinden
Linse inviterer mig til at sidde ved det bageste bål med hende og
hendes familie, så her sidder vi og hygger os hele eftermiddagen.

Børnene kigger interesseret på mig og fodrer mig med nødder. Efter
aftensmaden og efter mørkets frembrud bliver alle siddende om
bålet, som kaster et charmerende skær over den mørkhudede

stamme. Én begynder at synge, og resten af yalierne synger efter i
kanon – endda i flere stemmer – og det lyder smukt og er ganske
stemningsfyldt. Sangen fortsætter time efter time, og til sidst falder

jeg i søvn til den skønne sang.

Om forfatteren
Mikie Breum er født i 1971 og opvokset i Charlottenlund. Hun er
cand.scient.adm., forfatter og medlem af De Berejstes Klub. Med
sammenlagt 10 års rejse gennem 80 lande, fordelt på alle jordens
kontinenter, har hun gjort rejselivet til en livsstil, som hun har

forenet med sin karriere.
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