
Tilbage til Tanger Redux
Hent bøger PDF

Henrik List

Tilbage til Tanger Redux Henrik List Hent PDF Forfatteren Henrik List og fotografen Anders Askegaard
rejste i midten af 1990’erne til den berygtede marokkanske havneby Tanger for at gå i kølvandet på de
amerikanske Beat-forfattere Allen Ginsberg, Jack Kerouac, William S. Burroughs & Co., der boede eller

opholdt sig der i 1950’erne, hvor de skulle få deres internationale gennembrud og blive kontroversielle ikoner
for et kommende, allerede ulmende ungdomsoprør.

List & Askegaard tjekkede ind på Hotel El Muniria, hvor Burroughs havde skrevet ”Naked Lunch” og
sammen med bl.a. Kerouac og Ginsberg drukket sprut, røget opium, fixet heroin, kneppet lokale prostituerede
(af begge køn!) og holdt vilde jazzfester til den lyse morgen. De nåede lige akkurat at besøge og interviewe

Beat-drengenes gamle, lokale connection fra dengang, eksilforfatteren Paul Bowles, der døde i ’99.
Ta’ i denne bog med på en både ydre og indre dannelsesrejse gennem Lists sansemættede prosa og

Askegaards svimmelt stemningsfulde, sort-hvide fotografier.
”En atmosfærefyldt rejsebog, der parallelt med forfatterens egne oplevelser anlægger en vinkel på beat-
generationen, som end ikke internationalt findes tilsvarende i bogformat.” Lars Movin, Information
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