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Europæerne - en rejse i den europæiske erindring Per Nyholm Hent PDF Fra Irland til Rusland, fra Cypern til
Nordkap giver EUROPÆERNE et følsomt og kritisk portræt af vort kontinent og dets folkeslag. Gennem to år
og mere end 100.000 km har journalist Per Nyholm og fotograf Carsten Ingemann rejst gennem Europa på

sporet af den europæiske identitet.

De bringer læseren fra det antikke Rom til det moderne Warszawa, fra det belejrede Sarajevo til duemarkedet
i Istanbul, fra Verdun til vikingerne i Ukraine, fra de ortodokse munke på Athosbjerget til George Orwell på

Jura, fra Goya i Madrid til Ibsen og Bjørnson i Norge og videre til Nordsjællands lyksaligheder.

Det fjerne og det nære, det essentielle og det eksistentielle. Mennesker, oplevelser og tanker. EUROPÆERNE
er en meget personlig fortælling i ord og billeder om Europas byer, landskaber, historie og mange kulturer.
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