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Ensomhedens blindgyde Per Nyholm Hent PDF Forlaget skriver: I Ensomhedens blindgyde tager Per Nyholm
læseren med på en 3000 km lang busrejse gennem Cuba og gennem en påstået revolution, der er gået fra

triumf til tragedie. Cuba var før Fidel Castros magtovertagelse et af den vestlige hemisfæres førende lande. I
dag lever 11 millioner cubanere i en regimestyret fattigdom så brutal, at de færreste uden for øen kan

forestille sig denne tilstand.
    Per Nyholm er den erfarne udenrigsreporter. Han lægger de farvestrålende turistbrochurers Cuba bag sig til
fordel for en beskrivelse af livsformer og politik, historie og traditioner, byer og landskaber. Han går tæt på
vestlige fordomme, herunder USA´s optræden på Cuba. Han kritiserer desuden skarpt vestlige intellektuelle,
som i diktaturets tjeneste lukker øjnene for Havanastyrets forbrydelser. Tilbage i det trygge, demokratiske

Europa funderer han over, hvad han kalder for Jammerens Kontinent.
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