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Cypern - En rejse til den hellige ø Theodor Kallifatides Hent PDF Den græsk-svenske forfatter Theodor
Kallifatides mindes sin første forelskelse under en skoleudflugt til Cypern. 50 år gammel besøger han øen
igen og tager læseren med på en vandring til alle øens kendte og ukendte helligdomme. Han fortæller på sin
egen charmerende måde alle de spændende legender og myter, der knytter sig til Cyperns klassiske fortid. Og
inden bogen er færdiglæst, er læseren lige så forelsket i Cypern, som forfatteren var i sin første forelskelse.
Theodor Kallifatides er en græskfødt svensk forfatter, der kom til Sverige i 1964. Her startede han som

avisbud og opvasker samtidig med, at han læste filosofi på universitetet. Kallifatides har skrevet bøger i mere
end 30 år, og har mange udgivelser bag sig. Som emigrant har han oplevet sammenstødet mellem to kulturers
værdinormer og livsopfattelse. Et bærende tema i Kallifatides forfatterskab er derfor emigrantens endeløse

følelse af hjemløshed. Ud over at være prisbelønnet forfatter er Kallifatides i dag en kendt, ivrig og
respekteret samfundsdebattør og litteraturkritiker. Han debuterede som lyriker i 1969. Gennembruddet kom
med den selvbiografiske trebindsroman "Bønder og Herrer", som skildrer 2. Verdenskrig og den efterfølgende

tragiske borgerkrig i Grækenland. Handlingen i romanen "Lysternes herre" er henlagt til antikkens
Grækenland, og her modstilles mandlig, destruktiv krigslyst og kvindelig kærlighed og klogskab. I de
produktive år efter årtusindskiftet har han også udgivet tre anmelderroste romaner, der knytter an til

krimigenren heriblandt "En simpel forbrydelse" og "Den sjette Passager". Størstedelen af Kallifatides bøger er
oversat til flere forskellige sprog, og han har vundet mange flotte priser.
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