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Afgrundens rand Johannes \u00c5g\u00e5rd S\u00f8rensen Hent PDF Afgrundens Rand foregår i 1960'erne
og -70'erne og er en fortælling om to unge mennesker, som 15 år gamle får ni hektiske dage sammen, hvor de

alt for tidligt tager hul på voksenlivet. Kort tid senere rejser drengen Adam til Canada, og de mister
forbindelsen med hinanden i mange år, men deres kærlighed lever videre hver for sig, og vi får fortalt,
hvordan den påvirker dem begge i seksten år. Historien foregår i et herregårdsmiljø i Østjylland og på en
hesteranch i Canada. Forfatteren stammer selv fra et lignende miljø. Han er berider og har altid haft med

hesteavl og ridning at gøre, og derfor rummer Afgrundens Rand adskillige gode og autentiske beretninger fra
hestenes verden. Afgrundens Rand er god læsning for alle mellem 14 og 90. Historien er fiktion, men de

beskrevne områder er geografisk autentiske.

 

Afgrundens Rand foregår i 1960'erne og -70'erne og er en fortælling
om to unge mennesker, som 15 år gamle får ni hektiske dage

sammen, hvor de alt for tidligt tager hul på voksenlivet. Kort tid
senere rejser drengen Adam til Canada, og de mister forbindelsen

med hinanden i mange år, men deres kærlighed lever videre hver for
sig, og vi får fortalt, hvordan den påvirker dem begge i seksten år.

Historien foregår i et herregårdsmiljø i Østjylland og på en
hesteranch i Canada. Forfatteren stammer selv fra et lignende miljø.
Han er berider og har altid haft med hesteavl og ridning at gøre, og
derfor rummer Afgrundens Rand adskillige gode og autentiske

beretninger fra hestenes verden. Afgrundens Rand er god læsning for
alle mellem 14 og 90. Historien er fiktion, men de beskrevne

områder er geografisk autentiske.
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