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Drømmestedet Franz Berliner Hent PDF "Jeg kiggede på stedet igen. En lille grøn slette, som skrånede let ned
mod fjorden, mellem kønne fjelde. Der så meget dejligt ud, smukt og ensomt. Fjernt og lokkende.

– Mathis? Hørte du det? sagde Silja, og da jeg så på hende, vendte hun ansigtet op mod mig og lavede
kyssemund.

– Elskede Mathis! Det er mit drømmested."

Alt det blod, jeg havde i mig, røg lige op i mine kinder. Hele mit hoved kogte som et gloende komfur. Jeg
vendte mig om og rodede med påhængsmotoren. Så hev jeg i startsnoren. Motoren startede ved første ryk."

Mathis har ingen anelse om, hvad der venter ham på "Drømmestedet", da han sejler dertil for første gang
sammen med Silja og hendes bror Ove. På "Drømmestedet" er alt nemlig muligt.

Franz Berliner (1930-2014) har skrevet både voksen- og børnebøger. Mange af dem er inspireret af de sagn,
han hørte, mens han arbejdede som radiotelegraf i Grønland. Sammen med sin kone, Bibi Berliner (f. 1931),

har han endvidere skrevet en række socialrealistiske ungdomsromaner.
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mod fjorden, mellem kønne fjelde. Der så meget dejligt ud, smukt og

ensomt. Fjernt og lokkende.

– Mathis? Hørte du det? sagde Silja, og da jeg så på hende, vendte
hun ansigtet op mod mig og lavede kyssemund.

– Elskede Mathis! Det er mit drømmested."

Alt det blod, jeg havde i mig, røg lige op i mine kinder. Hele mit
hoved kogte som et gloende komfur. Jeg vendte mig om og rodede
med påhængsmotoren. Så hev jeg i startsnoren. Motoren startede ved

første ryk."

Mathis har ingen anelse om, hvad der venter ham på
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Silja og hendes bror Ove. På "Drømmestedet" er alt nemlig muligt.

Franz Berliner (1930-2014) har skrevet både voksen- og børnebøger.
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