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Naturglæde Søren Ryge Petersen Hent PDF Naturen har livet igennem været et omdrejningspunkt for Søren
Ryge Petersen. I denne bog skriver han for første gang om sin glæde ved naturen, lige fra han som knægt i det
sønderjyske samlede på fugleæg, fiskede i vandhuller og satte en ære i som skolelærerens søn at være den
bedste til botanik. Gennem en række personlige kapitler skildrer han fænomenet naturglæde på den særlige,

sansemættede og livsbekræftende måde, som kun han kan gøre det.

Ud fra sit eget livs erfaringer reflekterer Søren Ryge over eviggyldige emner med kapitler som blandt andet:
Den store sne, Barndommens blomster, Suset i fuglehjertet, Storkeglæde, Ingenting på bænken, Det store

æbletræ, Fugletræk om natten.

Søren Ryge Petersen har nænsomt tilpasset bogens tekst til lydbogen, så den står skarpt også uden Johannes
Larsens smukke tegninger, malerier og træsnit.

LEKTØRUDTALELSE
"Der vil være efterspørgsel efter denne bog ikke bare blandt Johannes Larsen-entusiaster og Søren Ryge-fans,

men også blandt dem, der leder efter en god gave. Selv på bibliotekerne vil den formodentlig møde stor
efterspørgsel. ... Ryge har formidabelt overblik over stoffet, og hans erindringer om fugle og natur strækker
sig fra den tidligste barndom til det hans egen søn lærer ham om fugle. Belæst er han også, og hans brug af
små, næsten glemte digtstrofer overgås ikke. ... Ubeskriveligt smuk bog, hvor Søren Ryge viser sig fra sin

bedste side i sine kommentarer til Johannes Larsens kunst." - Lektør: Jørgen Bartholdy
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