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Fra Brenner til Trento - En rejse i Sydtyrol Thomas Harder Hent PDF Overvældende smuk natur, en stor

kulturskat og en dramatisk historie er blandt oplevelserne i Sydtyrol. I FRA BRENNER TIL TRENTO tager
Thomas Harder læseren ad Brennervejen gennem Val d’Isarco over Renon og videre til byerne Bolzano og
Merano for til slut rejse ud af Sydtyrol og ende i Trento. Undervejs fortælles mange spændende historier om
borgene, kirkerne, svævebanerne og stjålent guld i en gammel fæstning. Der viser sig også en overraskende
fascination af elefanter. Bogen er frem for alt en begejstret fortælling om et møde med en charmerende

blanding af den italienske og den østrigsk prægede tyrolske kultur, som blandt andet kommer til udtryk i en
gastronomi af høj standard. Det særegne Sydtyrol rummer utallige muligheder, og med Fra Brenner til Trento
er det næsten som at være der selv. NY, REVIDERET UDGAVE. THOMAS HARDER (f. 1959) er cand.mag.

i italiensk og historie fra Københavns Universitet. Han debuterede som oversætter i 1980 med Alberto
Moravias "En gang for længe siden", og efterfølgende har han oversat en lang række værker, bl.a. af Umberto
Eco, Salman Rushdie, Martin Amis og Tomas di Lampedusa. I 1987 debuterede han med sin egen udgivelse,

"Blod, magt og penge. En bog om Mafiaen", og siden er det blevet til en lang række bøger om bl.a. det
dansk-italienske forhold, italiensk politik og kulturhistorie og anden verdenskrig, heriblandt "Kryssing –

manden, der valgte forkert" og "Besættelsen i billeder – Danmark 1940-1945".
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