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Petroleum og sæltran Franz Josef Degenhardt Hent PDF En aften ankommer Mayak med sine folk og mindst
tyve slædehunde til Toms families hus. Da Toms far er vild med eskimoer, bliver det en fantastisk vinter for
hele familien: Udflugter med hundeslæde, jagt med bue og pil, isfiskeri og store ædegilder, men også aftener i
sælolielampens skær, mens man lytter til stjernernes hvisken. Et liv, der er som et eventyr, en blanding af
fantasi og virkelighed i en vanvittig og komisk, men alligevel virkelig verden. En roman, der kan læses af

både unge og voksne. 97 sider. Om forfatteren: Franz Josef Degenhardt, 1931-2011, var jurist, forfatter og en
af Tysklands kendteste politiske sangere og sangskrivere. Har udgivet et stort antal albums med protestsange
mod bl.a. Vietnamkrigen og atomspredning, hvoraf flere fik forbud mod at blive spillet i radioen, samt et

antal romaner. Oversat af Poul Lyk Sørensen.
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