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Palindromos Vagn Lundbye Hent PDF 500 år efter Christoffer Columbus‘ opdagelse af Amerika drager
forfatteren Colombo ud i junglen. Her tages han til fange af hovedjægere og oplever efterfølgende, hvordan
hans vestlige kulturnormer bliver nedbrudt, så det senere bliver umuligt for ham og de øvrige fanger at vende

tilbage til den verden, de kom fra.

"En overlegent velskreven jungle-gyser" – Erik Skyum-Nielsen, Information

"en stram og ikke mindst ram moralsk fabel om naturens hævn over den hvide mands drøm om
verdensherredømme ... Den bevægelse, hvormed Vagn Lundbye lader den vestlige civilisation skride i mødet

med en anden verden er mageløs ..." – Henrik Wivel, Berlingske Tidende

Vagn Lundbye (1933-2016) var en dansk forfatter. Han debuterede i 1964 med novellen "En af disse" i
tidsskriftet Vindrose og udgav to år efter romanen "Signalement". Siden skrev han både romaner, noveller,
digte og rejseskildringer. Lundbye har modtaget flere priser for sit forfatterskab, blandt andet Kritikerprisen,

Oehlenschlägers Mindelegat, Beatriceprisen og Det Danske Akademis Store Pris.
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