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Americas - rejseminder Thomas Boberg Hent PDF Americas tager læseren med på en ydre rejse i tid og rum
fra 1980 til 1999, fra USA i nord til Peru i syd; og en indre rejse i det menneskelige sind fra sort melankoli til

flyvende eufori, fra tragik til forløsende galgenhumor.

Americas består af en række rejseminder fra Nord- og Sydamerika: USA, Canada, Ecuador, Chile, Peru,
Mexico og Guatemala. Men den er langt fra nogen almindelig rejsebeskrivelse. Thomas Boberg fører os ud i
junglen og tager shamanernes bevidsthedsudvidende stoffer, som han bruger i sin søgen efter meningen med

tilværelsen.

Indianernes indsigt i naturen er fortællingernes omdrejningspunkt, og forfatteren opnår gennem sine rejser
større og større respekt for deres viden. Der er ingen sentimentalitet eller romantiserende slør over

fremstillingen. Der er fattigdom, stofmisbrug, prostitution, kriminalitet, korruption og politisk kaos i de
sydamerikanske lande. Men der er heller ingen fordømmelse eller afstandstagen. For Boberg drejer sig om at

indfange sanseindtryk, melankolske som muntre. Det vigtigste er at være til stede i nuet.

Hele vejen balancerer Boberg knivskarpt mellem det episke fortællende og det lyrisk beskrivende, mellem
sansning og refleksion, mellem privat og politisk, mellem komik og tragik.

Det skrev anmelderne:

"Thomas Boberg har skrevet en magisk bog ... en litterær bedrift, der løfter den danske rejselitteratur op i et
nivau, hvor den sjældent har befundet sig." - Politiken

"Americas viser at livet er til, det kan opsøges, og melankolien ophæves. Men det betyder ikke at livet bliver
mindre smertefuldt. Den kloge - og jeg havde nær sagt livsbekræftende - historie kan man ikke nydende men

ubehageligt bevæget læse i Thomas Bobergs must af en bog ... Americas er rasende godt skrevet ..." -
Jyllands-Posten

"Jeg vil meget gerne anbefale Thomas Bobergs kaotiske rejsebog ... Det kunne være interessant at hævde ... at
Americas er den store, danske samtidsroman. Ikke fordi der står særlig mange ord om Danmark i bogen, men

dem der står: Herre Jemini. - Lars Bukdahl, Weekend Avisen

Forfatterens (f. 1960) personlige og kritisk reflekterende odyssé af rejsefragmenter fra det amerikanske
kontinent med hovedvægten på de ofte strabadserende rejser i den sydamerikanske provins: lange rejser i bil,
bus eller flodpram frem til afsidesliggende landsbyer eller videre til små indianske samfund herunder mødet

med andre kulturer, indiansk mysticisme, shamanisme og det bevidsthedsudvidende stof ayahuasca
....

 

Americas tager læseren med på en ydre rejse i tid og rum fra 1980 til
1999, fra USA i nord til Peru i syd; og en indre rejse i det

menneskelige sind fra sort melankoli til flyvende eufori, fra tragik til
forløsende galgenhumor.

Americas består af en række rejseminder fra Nord- og Sydamerika:
USA, Canada, Ecuador, Chile, Peru, Mexico og Guatemala. Men den
er langt fra nogen almindelig rejsebeskrivelse. Thomas Boberg fører
os ud i junglen og tager shamanernes bevidsthedsudvidende stoffer,

som han bruger i sin søgen efter meningen med tilværelsen.

Indianernes indsigt i naturen er fortællingernes omdrejningspunkt, og



forfatteren opnår gennem sine rejser større og større respekt for deres
viden. Der er ingen sentimentalitet eller romantiserende slør over

fremstillingen. Der er fattigdom, stofmisbrug, prostitution,
kriminalitet, korruption og politisk kaos i de sydamerikanske lande.
Men der er heller ingen fordømmelse eller afstandstagen. For Boberg
drejer sig om at indfange sanseindtryk, melankolske som muntre. Det

vigtigste er at være til stede i nuet.

Hele vejen balancerer Boberg knivskarpt mellem det episke
fortællende og det lyrisk beskrivende, mellem sansning og

refleksion, mellem privat og politisk, mellem komik og tragik.

Det skrev anmelderne:

"Thomas Boberg har skrevet en magisk bog ... en litterær bedrift, der
løfter den danske rejselitteratur op i et nivau, hvor den sjældent har

befundet sig." - Politiken

"Americas viser at livet er til, det kan opsøges, og melankolien
ophæves. Men det betyder ikke at livet bliver mindre smertefuldt.

Den kloge - og jeg havde nær sagt livsbekræftende - historie kan man
ikke nydende men ubehageligt bevæget læse i Thomas Bobergs must
af en bog ... Americas er rasende godt skrevet ..." - Jyllands-Posten

"Jeg vil meget gerne anbefale Thomas Bobergs kaotiske rejsebog ...
Det kunne være interessant at hævde ... at Americas er den store,
danske samtidsroman. Ikke fordi der står særlig mange ord om

Danmark i bogen, men dem der står: Herre Jemini. - Lars Bukdahl,
Weekend Avisen

Forfatterens (f. 1960) personlige og kritisk reflekterende odyssé af
rejsefragmenter fra det amerikanske kontinent med hovedvægten på
de ofte strabadserende rejser i den sydamerikanske provins: lange

rejser i bil, bus eller flodpram frem til afsidesliggende landsbyer eller
videre til små indianske samfund herunder mødet med andre

kulturer, indiansk mysticisme, shamanisme og det
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