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Sangen for livet Jørn Riel Hent PDF SANGEN FOR LIVET er en samlet udgave af trilogien Heq, Arluk og
Soré, og er en storslået grønlandsk slægtssaga fra de tidligste tider til i dag, hvor båndene i slægtsfølgen

knyttes i et mylder af fortællinger gennem et årtusinde.

"En sang og hyldest til livet i en enkel og glad form. Et enestående stykke fortællekunst i moderne dansk
litteratur."

INFORMATION

"Utrolig smuk og varm, halvt skrøne, halvt myte. Han er bare en gudbenådet fortæller."

EKSTRA BLADET

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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