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Rejser med Herodot Ryszard Kapuscinski Hent PDF Rejser med Herodot er to bøger i en. Den nyligt afdøde
polske forfatter ser tilbage på sine rejser siden 1957, først og fremmest til Asien og Afrika. Han følger sine
egne fodspor gennem mange lande og kulturer. Bogens andet spor er hans læsning af ´historiens fader´ den
græske historiker Herodot (ca.480-ca.420 f.kr.). Rejsen tilbage fører forfatteren til steder som også den gamle

græker har skrevet om; Herodots storværk Historie fulgte ham overalt på hans rejser. Som forfatter er
Kapuscinski den moderne reportages suveræne mester. Hans åbenhed og nysgerrighed hans evne til at
indfange stemninger lyde og synsindtryk - og skildre menneskelige dramaer og skæbner med enkle

virkemidler - er uovertruffen. Hans grundperspektiv er det lave horisontale. Men selv om han har højdeskræk
vover han i denne erindringsbog et svimlende spring ned gennem tiden. Han ser ud over 4500 år og møder sit
forbillede i aktion. Han præsenterer Herodots værk for os og han konkurrerer med ham i fortællekunst. Han

dobbelteksponerer.
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