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Tre skridt fra livet Aksel Haaning Hent PDF Venskabet med Natan, den nye dreng i klassen, fører til sære
forandringer for den ellers fornuftige og flittige Johannes, så meget at omgivelserne bliver bekymrede. Natan
og Johannes pjækker fra skole og går i stedet lange ture sammen og taler om problemer og følelser, som
Johannes aldrig selv har sat ord på, men som Natan lader til at kende og forstå betydningen af. Familiens

bekymring stiger, mens venskabet fører Johannes længere og længere væk fra de faste holdepunkter, og snart
begynder det hele dramatisk at falde fra hinanden – men hvordan kom det så langt ud og skimtes en

forvandling forude?

Aksel Haaning (f. 1959) er uddannet mag.art. i middelalderens latin og ph.d. i Videnskabsstudier. Aksel
Haaning er forfatter til en romanen Tre skridt fra livet og har siden udgivet en række anmelderroste

faglitterære bøger. I 2016 udkom det store værk "Jung. En stemme fra dybet".

"Siden midten af 1990‘erne har Aksel Haaning præsteret et af landets mest dybtgående faglitterære
forfatterskaber med middelalderens filosofihistorie i særdeleshed og den europæiske kulturarv i almindelig-

hed som omdrejningspunkt." – Rune Engelbreth Larsen

 

Venskabet med Natan, den nye dreng i klassen, fører til sære
forandringer for den ellers fornuftige og flittige Johannes, så meget
at omgivelserne bliver bekymrede. Natan og Johannes pjækker fra
skole og går i stedet lange ture sammen og taler om problemer og
følelser, som Johannes aldrig selv har sat ord på, men som Natan
lader til at kende og forstå betydningen af. Familiens bekymring

stiger, mens venskabet fører Johannes længere og længere væk fra de
faste holdepunkter, og snart begynder det hele dramatisk at falde fra

hinanden – men hvordan kom det så langt ud og skimtes en
forvandling forude?

Aksel Haaning (f. 1959) er uddannet mag.art. i middelalderens latin
og ph.d. i Videnskabsstudier. Aksel Haaning er forfatter til en
romanen Tre skridt fra livet og har siden udgivet en række

anmelderroste faglitterære bøger. I 2016 udkom det store værk
"Jung. En stemme fra dybet".

"Siden midten af 1990‘erne har Aksel Haaning præsteret et af landets
mest dybtgående faglitterære forfatterskaber med middelalderens

filosofihistorie i særdeleshed og den europæiske kulturarv i
almindelig-hed som omdrejningspunkt." – Rune Engelbreth Larsen
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