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Dan: Roman fra Canada Peter Freuchen Hent PDF Med en gedigen portion erfaring som opdagelsesrejsende i
bagagen tager Peter Freuchen os denne gang med til Canada. Her får vi historien om en gruppe ex-slavers
skæbne efter slaveriets ophør. Med vanlig kærlighed for minoriteterne giver han os et litterært indblik i en

grum tids barske eftertid. Værkets persontegning og sprogbrug er ikke udtryk for forlagets holdninger. Værket
er et historisk dokument, der beskriver sin samtids menneskeopfattelse. Peter Freuchen (1886-1957). Dansk
forfatter og journalist. Skrev især om sine mange ekspeditioner som opdagelsesrejsende, blandt andet sammen

med Knud Rasmussen, med hvem han i 1910 etablerede en udforskningsstation i Thule. Peter Freuchens
ekspeditioner gik som oftest til de hårdføre og endnu uudforskede arktiske områder, men i 1935 besøgte han
tillige Afrika. Hans forfatterskab er bredt og strækker sig fra rejseskildringer til romaner og selvbiografiske

værker – gennemsyret af stor passion.
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