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Jerusalem Peter P. Rohde Hent PDF Peter P. Rohdes bøger om steder er ikke blot rejseguides. Det er
dybdegående udforskninger af stedets kultur og historie, som bringer læseren helt tæt på det pågældende sted.

Det er ikke blot et overfladisk bekendtskab med de forhåndenværende turistattraktioner. Dette er også
tilfældet i "Jerusalem", hvor Rohde går helt tæt på både det historiske og nutidens Jerusalem. Byen, der altid
har været centrum for dramatiske begivenheder, erobringer og ødelæggelser, men som også er hjemsted for

myter og religioner og spiller en stor rolle i mange menneskers liv.

Peter Preisler Rohde (1902-1978) var en dansk forfatter. Han var kendt for i sine værker at være stærkt
påvirket tidens strømninger. Rohde fik sin forfatterdebut med bogen "Verdenskrisen og det britiske rige" i

1928. Han udgav herefter flere værker, særligt med fokus på politik og kultur. Det kom blandt andet til udtryk
i "Indien og den indiske frihedskamp" (1932) og "Sicilien" (1975).
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