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En dannelsesrejse i Italien Lars Hee Hent PDF Forlaget skriver: "En dannelsesrejse i Italien" er en spændende
odyssé i et charmerende europæisk land med tusinde ansigter. Forfatteren tager dig på en rejse gennem et

autentisk Italien, langt fra masseturismen, med det endemål at øge sin almenmenneskelige forståelse, indsigt
og rummelighed.

Forfatteren er drevet af en higen efter kundskab og med sit fokus på begrebet dannelse, har han et dybfølt
ønske om at komme tæt på den lokale samfundsborger. Følg med på allernærmeste hold og fornem

øjeblikkets fordybelse og refleksion, glæde og ærgrelse, det lokale fællesskab, de dramatiske beretninger og
ind imellem situationens uhåndgribelighed.

I begyndelsen er det op ad bakke, indtil sproget flyder, og det gradvist bliver nemmere at etablere kontakten
og gennemføre de gode samtaler. Bogen er en personlig skildring af vidunderlige oplevelser med det

italienske folk, hvor det ene eventyr udfolder sig efter det andet, og hvor fordomme langsomt nedbrydes.
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