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Sort flugt Marianne Bahl Hent PDF "Fortryllet. Fanget. Jeg må blive. Guldslangernes kolde metal kærtegner
mig, og et sort ben hviler tungt over min mave. Min frie hånd stryger Abdou på kinden, mens jeg lytter til
hans rolige åndedræt. Jeg følger morgenlyset spille i væggenes figurer, ser dem danne venlige skygger på
stengulvet. Udenfor summer det af liv. Glæden bobler i maven. Beruset hilser jeg den ny dag velkommen."
Anne ankommer alene til Afrika, men allerede i ankomsthallen møder hun den smukke, forførende Abdou.
Hun føler sig øjeblikkeligt draget af ham og alt det fremmedartede og hemmelighedsfulde, han repræsenterer.

Vi følger Anne, mens hun forsøger at finde sig selv på det fremmede kontinent og bryde fri af de indre
rammer. "Sort flugt" handler om længsler og fantasier, om det eksotiske og det erotiske - og ikke mindst om
Afrika. Den danske forfatter Marianne Bahl er født 1944 i Odense og debuterede i 1996 med romanen "Sort

flugt", der handler om en ung kvindes eventyrlige oplevelser i Afrika. Marianne Bahl er uddannet
boghandler, har studeret biologi og ernærede sig i 12 år som antikvitetshandler på Køge-egnen. I begyndelsen
af 1990'erne boede Marianne Bahl i en ståhytte i en landsby i Senegal - et ophold, der har sat tydelige spor i

hendes forfatterskab. Marianne Bahl har været gift 3 gange og har 2 voksne børn.
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kærtegner mig, og et sort ben hviler tungt over min mave. Min frie

hånd stryger Abdou på kinden, mens jeg lytter til hans rolige
åndedræt. Jeg følger morgenlyset spille i væggenes figurer, ser dem
danne venlige skygger på stengulvet. Udenfor summer det af liv.
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Anne ankommer alene til Afrika, men allerede i ankomsthallen

møder hun den smukke, forførende Abdou. Hun føler sig
øjeblikkeligt draget af ham og alt det fremmedartede og

hemmelighedsfulde, han repræsenterer. Vi følger Anne, mens hun
forsøger at finde sig selv på det fremmede kontinent og bryde fri af
de indre rammer. "Sort flugt" handler om længsler og fantasier, om
det eksotiske og det erotiske - og ikke mindst om Afrika. Den danske
forfatter Marianne Bahl er født 1944 i Odense og debuterede i 1996



med romanen "Sort flugt", der handler om en ung kvindes
eventyrlige oplevelser i Afrika. Marianne Bahl er uddannet
boghandler, har studeret biologi og ernærede sig i 12 år som

antikvitetshandler på Køge-egnen. I begyndelsen af 1990'erne boede
Marianne Bahl i en ståhytte i en landsby i Senegal - et ophold, der
har sat tydelige spor i hendes forfatterskab. Marianne Bahl har været

gift 3 gange og har 2 voksne børn.
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