
Elefantens blodige bug
Hent bøger PDF

Eline Mørch Jensen

Elefantens blodige bug Eline Mørch Jensen Hent PDF ”Elefantens blodige bug er noget så modstridende som
en poetisk portrætsamling, der tegner billedet af ét af vor tids største overgreb mod menneskeheden” – Mette

Holm

”En velskrevet og nødvendig bog” – Inge Genefke

Under Pol Pot og De røde Khmerers ultra-maoistiske rædselsregime døde 1,7 millioner cambodjanere – af
sult, overanstrengelse og fordi de blev slået ihjel, typisk for anklager om at være agenter for CIA, KGB eller
Vietnam, hvis ikke bare for at bære briller. Baseret på rejser, research og interviews gengiver journalist Eline
Mørch Jensens her som literary non-fiction 16 autentiske fortællinger fra menneskers liv dengang og i dag,
hvor tiden langt fra har læget Cambodjas dybe sår. Og alligevel tegner sig flimrende, utydelige konturer af en
forsoning. Uafrystelige beretninger – og obligatoriske, ikke blot til forståelse af folkemordet i Cambodja, men
til forståelse af mekanismerne og psykologien i ethvert folkemord og i enhver situation, hvor undertrykkelse

og overgreb er en del af virkeligheden.
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