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Som en albansk jomfru Nina Rasmussen Hent PDF Forlaget skriver: Eventyrer og forfatter Nina Rasmussen
rejser alene på knallert gennem Europas fattigste land, Albanien. Overalt møder hun en gæstfrihed, der byder

fattigdommen trods, og udvisker fordommene om, at man som kvinde ikke kan rejse alene rundt i et
muslimsk land. Hun kommer ind under huden på befolkningen, deres drømme og de vilkår, der forhindrer

dem i at gå i opfyldelse.

Den danske forfatter og eventyrer Nina Rasmussen (f. 1942) debuterede i 1983 med rejsebeskrivelsen "Held
og lykke", som fortæller historien om et spændende år med familien på motorcykel gennem Sydamerika.
Bogen er ligesom mange andre skrevet sammen med Nina Rasmussens mand, Hjalte Tin. Mange af hendes
senere bøger handler om hendes egne rejser i den arabiske verden, efter hun i 2006 konverterede til islam.

"Albanien er ikke længere et ukendt land, når man har læst Nina Rasmussens pragtfulde, fængslende, uhyre
informative og ligeså morsomme bog… Forfatteren har formået at gøre Europas fattigste land så nærværende,

at man næsten føler det under neglene." – Politiken

"Nina Rasmussen har den ægte eventyrers ligefremme mod samtidig med, at hun er en følsom rejsende, der
med fin psykologisk sans kommer ind på livet af de mennesker, hun møder." – Jyllands-Posten

 

Forlaget skriver: Eventyrer og forfatter Nina Rasmussen rejser alene
på knallert gennem Europas fattigste land, Albanien. Overalt møder

hun en gæstfrihed, der byder fattigdommen trods, og udvisker
fordommene om, at man som kvinde ikke kan rejse alene rundt i et
muslimsk land. Hun kommer ind under huden på befolkningen, deres

drømme og de vilkår, der forhindrer dem i at gå i opfyldelse.

Den danske forfatter og eventyrer Nina Rasmussen (f. 1942)
debuterede i 1983 med rejsebeskrivelsen "Held og lykke", som

fortæller historien om et spændende år med familien på motorcykel
gennem Sydamerika. Bogen er ligesom mange andre skrevet

sammen med Nina Rasmussens mand, Hjalte Tin. Mange af hendes
senere bøger handler om hendes egne rejser i den arabiske verden,

efter hun i 2006 konverterede til islam.
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morsomme bog… Forfatteren har formået at gøre Europas fattigste
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Politiken
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med, at hun er en følsom rejsende, der med fin psykologisk sans

kommer ind på livet af de mennesker, hun møder." – Jyllands-Posten
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