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VINETA Henrik Petersen Hent PDF Tahia lever som ravhandler i den gådefulde by Vineta, der ligger ved

verdens ende. Det er den dejligste sommer i mands minde. Alt ånder fred, og hun ved ikke, at hun snart bliver
indblandet i begivenheder, der vil forandre hendes liv for altid. Men da hun går langs stranden i

midsommernatten, møder hun havfruen Moana, som pålægger hende en opgave og røber, at en oldgammel
profeti er ved at gå i opfyldelse. Det viser sig, at Tahias gamle ven, kromanden Helm, kender profetien og ved

god besked om Vinetas skyggeside. Han og Tahia opsøges af en mystisk sanger, der har et åbent og
drømmende sind, og som ser ting, der er skjult for andre. Mens tiden rinder ud for Vineta og dens indbyggere,
kommer Tahia og hendes venner på sporet af gamle hemmeligheder og ufattelig ondskab. Men Tahia finder
også svar på ting om sig selv, som hun troede var tabt for evigt. Uddrag af bogen Vineta, Vineta, du rige stad!
For længe næred’ du hovmod og had! Snart vil du gå under, Vineta! Her i byen lever folk et rodløst liv, hvor
traditioner, normer og moral er sat i skred af kaosmagter, som de selv har skabt, men som de for længst har
mistet herredømmet over. De har for længe siden glemt, hvem de i virkeligheden er, og hvor de kommer fra.
De har glemt deres forfædres guder og tilbeder i stedet rigdommen og fremskridtet. De har glemt, at der

findes andre former for visdom. Den følelsesmæssige kulde siver ind fra alle sider og forpester deres liv. Og
de opdager det end ikke. Depressioner, utilfredshed og meningsløs vold er det paradoksale resultat af, at
borgerne i Vineta har opnået den største rigdom og materielle tryghed, som mennesket hidtil har kendt til i
Midgård. Vibrationerne fra de forvirrede og frustrerede mennesker strømmer dem i møde fra byens mørke
porte og passager, gør dem utrygge og får dem til at skærme af for virkeligheden. De sanser ikke, at det, der
skræmmer dem, i virkeligheden er et forvrænget billede af dem selv. Midt i al deres velstand er folk i Vineta
ikke bare blevet fremmede for hinanden, men også for sig selv. Om forfatteren HENRIK PETERSEN (f. 1970)

er forfatter og cand.mag. Han har hidtil især beskæftiget sig med mytologiske og psykologiske emner,
romantisk og symbolistisk litteratur, tyske og danske folkeeventyr samt tysk og skandinavisk højmiddelalder.
Hans faglitterære værker er udgivet på tysk og engelsk. Vineta er en selvstændig fortsættelse af hans danske

debutroman Ravstemmen, der udkom i 2013.

 

Tahia lever som ravhandler i den gådefulde by Vineta, der ligger ved
verdens ende. Det er den dejligste sommer i mands minde. Alt ånder
fred, og hun ved ikke, at hun snart bliver indblandet i begivenheder,
der vil forandre hendes liv for altid. Men da hun går langs stranden i
midsommernatten, møder hun havfruen Moana, som pålægger hende

en opgave og røber, at en oldgammel profeti er ved at gå i



opfyldelse. Det viser sig, at Tahias gamle ven, kromanden Helm,
kender profetien og ved god besked om Vinetas skyggeside. Han og
Tahia opsøges af en mystisk sanger, der har et åbent og drømmende
sind, og som ser ting, der er skjult for andre. Mens tiden rinder ud
for Vineta og dens indbyggere, kommer Tahia og hendes venner på
sporet af gamle hemmeligheder og ufattelig ondskab. Men Tahia
finder også svar på ting om sig selv, som hun troede var tabt for
evigt. Uddrag af bogen Vineta, Vineta, du rige stad! For længe

næred’ du hovmod og had! Snart vil du gå under, Vineta! Her i byen
lever folk et rodløst liv, hvor traditioner, normer og moral er sat i
skred af kaosmagter, som de selv har skabt, men som de for længst
har mistet herredømmet over. De har for længe siden glemt, hvem de

i virkeligheden er, og hvor de kommer fra. De har glemt deres
forfædres guder og tilbeder i stedet rigdommen og fremskridtet. De

har glemt, at der findes andre former for visdom. Den
følelsesmæssige kulde siver ind fra alle sider og forpester deres liv.

Og de opdager det end ikke. Depressioner, utilfredshed og
meningsløs vold er det paradoksale resultat af, at borgerne i Vineta
har opnået den største rigdom og materielle tryghed, som mennesket
hidtil har kendt til i Midgård. Vibrationerne fra de forvirrede og

frustrerede mennesker strømmer dem i møde fra byens mørke porte
og passager, gør dem utrygge og får dem til at skærme af for
virkeligheden. De sanser ikke, at det, der skræmmer dem, i

virkeligheden er et forvrænget billede af dem selv. Midt i al deres
velstand er folk i Vineta ikke bare blevet fremmede for hinanden,
men også for sig selv. Om forfatteren HENRIK PETERSEN (f.

1970) er forfatter og cand.mag. Han har hidtil især beskæftiget sig
med mytologiske og psykologiske emner, romantisk og symbolistisk
litteratur, tyske og danske folkeeventyr samt tysk og skandinavisk
højmiddelalder. Hans faglitterære værker er udgivet på tysk og
engelsk. Vineta er en selvstændig fortsættelse af hans danske

debutroman Ravstemmen, der udkom i 2013.
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