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Bosniske Brødre Bj\u00f8rn Harvig Hent PDF "Bosnien I Blodet" er fortællingen om Bjørn Harvigs lange
rejse til fods gennem Bosnien. Det er Harvigs filosofi, at alle har en historie at fortælle, hvis blot der er

nogen, der giver sig tid til at lytte. Harvig begiver sig ud på sin langsomme rejse gennem for at finde ud af,
hvilke drømme og hvilke forhåbninger folk har til fremtiden. Han søger mødet med almindelig mennesker,
fremmede venner, som han plejer at sige, og møder dem hvor de er. Mens grumset lægger sig i kaffekoppen
lytter Harvig til folks skæbnefortællinger, og selvom krigens skygger kigger frem, så søger han også de mere
positive historier. Harvigs bog "Bosnien I Blodet" folder sig ud til en humoristisk, hjerteskærende, alvorlig og
til tider dramatisk fortælling. Så hank op i rygsækken og kom med til Bosnien, et land i Europa som kun de
færreste kender, og mød den gamle bokser som nu laver is, de umage tatoverede venner Haris og Boris som
mod forældrenes vilje er blevet bedste venner og følg med når Harvigs venner med en økse i hånden jagter

naboen rundt i haven.
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