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Prinsen og jeg Rodolph Geraci Hent PDF I Prinsen og jeg fortæller Rodolph Geraci om et Danmark, vi
udmærket kender. Og så alligevel ikke ved ret meget om. Ved at fremhæve kontrasterne mellem det Frankrig,
han voksede op i, og det Danmark, han forelskede sig i, viser Geraci, hvordan vi i virkeligheden er. Det bliver
en lun og underholdende rejse rundt i en kulturel identitet, som sjældent standser op og ser sig selv i spejlet.

“… en blomstrende kærlighedserklæring til danskhed og franskhed, når de torpederer hinanden og gør det så
veloplagt, som det sker i denne hjertevarme, humoristiske og gennemkærlige bog om mennesker …

– Michael Svennevig, forfatter til Lyspletter og I forlængelse af koens horn.

Uddrag af bogen
I Danmark har hvert eneste barn et kæledyr. Det starter med et marsvin, fortsætter med en kanin og slutter
med en hest. I Frankrig spiser vi dem, de to sidste i hvert fald. Vi har endda nogle slagtere, som kun sælger
hestekød. Det er nemt at finde disse forretninger. Det er dem med et forgyldt hestehoved hængende på

facaden.
Danskerne ejer en golden retriever, som er verdens sødeste hund. Man har desværre set en udvikling de sidste
år med muskelhundene, som terroriserer vores parker. Det er nogle onde hunde, som vi ikke kan acceptere. Vi

kender godt typen på disse hundeejere. Det er nogle, som har fundet en måde at få penisforlængelse på.
Gudskelov er disse udanske kræ nu blevet forbudt, og deres hvalpe bliver aflivet. Nu kan vi igen sove trygt i

vores dejlige seng under den varme dyne. Altså hvis søde Balder tillader det.

Om forfatteren
Rodolph Geraci blev født i 1953 af en fransk mor og en italiensk far. Han har boet i Danmark siden 1981 og
blev i 1987 uddannet pædagog. Han udgav i 1973 sin første digtsamling og har siden skrevet noveller og

romaner. Prinsen og jeg er hans første danske udgivelse.
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