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Strejfer mine drømme Jørn Riel Hent PDF STREJFER MINE DRØMME er tredje del af Jørn Riels triologi
om den rodløse Vesterbrodreng Peter, hans barndomskæreste Amy, og deres fælles ven Kristian. Trilogien
betragtes som et hovedværk i Jørn Riels mesterlige forfatterskab, der er kendt af de fleste og som gennem

tiden har høstet stor anerkendelse.

Triologien `Du bor i dit navn‘

Du bor i dit navn

Floder i havet

Strejfer mine drømme

"Riel er en gudsbenådet fortæller. En forfatter, læserne elsker, og anmelderne priser."

B.T.

"The Riel thing. Den fødte fortæller."

Politiken

"Riel er en vaskeægte storyteller, der i sin evne til at opsluge læseren i sit univers kan sammenlignes med en
Karen Blixen... Riel tegner i denne trilogi et indtagende og poetisk billede af den verden han kendte som en
Vesterbro-dreng og hans udlængsel mod fjerne himmelstrøg, og for de læsere som måske kun kender Riel som

den humoristiske skrøne-skriver venter her en indlevende opvæksthistorie og tidsbillede, med følsomme
portrætter af drenge og mødre."

- Grethe Lorentzen, lektør

Den danske forfatter Jørn Riel (f. 1931) debuterede med romantrilogien "Mine fædres hus" (1970-72), men
havde inden da rejst rundt i det meste af verden, blandt andet i forbindelse med forskellige erhverv. Jørn Riel
var en del af Lauge Koch-ekspeditionenen (1951-53) og var efterfølgende udstationeret i Grønland i 10 år.

Imellem 1964-71 arbejdede han hernæst som FN-observatør, før han omlagde sin karrierevej og blev forfatter.
Riel har både udgivet store romaner såvel som små novellesamlinger, og i 2010 blev Jørn Riel tildelt Det

Danske Akademis Store Pris, der udover hædersbevisningen består af 300.000 kroner.
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