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Tværs gennem Europa Jakob Kristian S\u00f8rensen Hent PDF Morten Okbo er forfatter og musiker. Jakob
Kristian Sørensen er fotograf og kok. De danner makkerpar i det prestigefyldte engelske cykelmagasin

Rouleur, men for at alting ikke bare skal være cykling, besluttede de sig for at rejse med tog tværs gennem
Europa. Det er der kommet en helt fantastisk bog ud af. Sjov, smuk, rablende, indsigtsfuld og ikke til at lægge
fra sig. Hør bare her: "Hele dagen kører vi gennem Kroatien og ind i Bosnien-Hercegovina, og hvor er det
dog udbombet og grønt. Gud, hvor er her udbombet og grønt. Men allertydeligst er dog sansningerne, vind i
håret, duften af tjære og diesel, bål på en mark, persienner i en grøft, bilvrag og sønderskudte bygninger, men

minsandten om ikke en sommerfugl bliver suget ind til os – og ud igen – og vi bevæger os, og vi bliver
bevæget, toget brager ind i en tunnel, vi trækker hovederne til os, stående i mørket, ubevægelige i suget, et
tog uden lys, flaksende lysstriber skærer igennem mit følelsesregister, vi er de springende silhouetter, de
hastige skygger i kupéernes spejlfacader, ud af Kroatien, ind i Bosnien, mens solen bliver hængende i

horisonten for at få det hele med."
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