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TÆNKERIER - sat i gang da jeg blev JorDansk Hildur Bech Jensen Hent PDF En ung dansk pige bytter sin
trygge tilværelse på Frederiksberg med en uvis fremtid i Mellemøsten. I sin bog Tænkerier – sat i gang da jeg
blev JorDansk fortæller hun, hvordan det gik til, at hun blev gift med en palæstinensisk børnelæge, og
hvorfor de kom til at bo i Amman, Jordan – et land, som var ukendt for dem begge. – Om hvordan hun her
gradvist indlevede sig i en ny kultur og efterhånden opdagede, at vanetænkning indtil da havde domineret
hendes liv, men at hun nu kom til at se med friske øjne på mange forhold både i Jordan og i Danmark. – Om
usædvanlige, spændende og ofte morsomme oplevelser i begge lande og på rejser til andre lande i området,
som for eksempel til Bagdad i Irak, hvor hun var nær ved at blive væk, og til Mekka i Saud-Arabien, hvor
hun deltog i Hajj-ritualet. – Om at stifte hjem i Amman, hvor hun nu har boet i mere end seks årtier, og om
også at føle sig hjemme, hver gang hun besøger sin barndoms velkendte Frederiksberg.

En ung dansk pige bytter sin trygge tilværelse på Frederiksberg med
en uvis fremtid i Mellemøsten. I sin bog Tænkerier – sat i gang da
jeg blev JorDansk fortæller hun, hvordan det gik til, at hun blev gift
med en palæstinensisk børnelæge, og hvorfor de kom til at bo i
Amman, Jordan – et land, som var ukendt for dem begge. – Om
hvordan hun her gradvist indlevede sig i en ny kultur og efterhånden
opdagede, at vanetænkning indtil da havde domineret hendes liv,
men at hun nu kom til at se med friske øjne på mange forhold både i
Jordan og i Danmark. – Om usædvanlige, spændende og ofte
morsomme oplevelser i begge lande og på rejser til andre lande i
området, som for eksempel til Bagdad i Irak, hvor hun var nær ved at
blive væk, og til Mekka i Saud-Arabien, hvor hun deltog i Hajjritualet. – Om at stifte hjem i Amman, hvor hun nu har boet i mere

end seks årtier, og om også at føle sig hjemme, hver gang hun
besøger sin barndoms velkendte Frederiksberg.
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