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I en anden verden. Mit dagligliv i Guatemala Jytte Kynde S\u00f8rensen Hent PDF "Endnu en morgen i
Guatemala. Landet med det evige forår, solskin og 25 graders varme året rundt. Bananrepublikken i

Centralamerika med livlige vulkaner, jordskælv og dramatiske opgør mennesker imellem. "Hvad er det
egentlig, der er så pragtfuldt ved at bo her?" spurgte en kollega fra Danmark, da jeg hentede ham i lufthavnen
og kørte ham til Antigua…" Det spørgsmål bliver besvaret til fulde i den tidligere tv-journalist Jytte Kynde
Sørensens bog om sit liv i Guatemala. Der er nemlig et utal af svar, som for eksempel at landet har verdens

største indianske befolkning, og at dem kan man lære meget af. Hjælpsomhed og venlighed er i højsædet i det
fattige land, hvor der samtidig gøres plads til livsglæde i et helt andet omfang end i Danmark. Jytte og hendes

mand slog sig ned i Guatemala, efter de i lang tid havde rejst verden rundt for at bearbejde tabet af deres
tiårige søn, der døde i en trafikulykke. Livet i Guatemala har lært dem at tage livet én dag ad gangen – for
livet skal leves lige her og nu. Jytte Kynde Sørensen var i starten af 1980‘erne en af de første kvindelige tv-
journalister. Efter hun og hendes mand mistede deres søn i en trafikulykke, drog de ud i verden og slog sig

endeligt ned i Guatemala.. "I en anden verden" handler om deres tid og oplevelser i landet.

 

"Endnu en morgen i Guatemala. Landet med det evige forår, solskin
og 25 graders varme året rundt. Bananrepublikken i Centralamerika
med livlige vulkaner, jordskælv og dramatiske opgør mennesker
imellem. "Hvad er det egentlig, der er så pragtfuldt ved at bo her?"
spurgte en kollega fra Danmark, da jeg hentede ham i lufthavnen og
kørte ham til Antigua…" Det spørgsmål bliver besvaret til fulde i
den tidligere tv-journalist Jytte Kynde Sørensens bog om sit liv i

Guatemala. Der er nemlig et utal af svar, som for eksempel at landet
har verdens største indianske befolkning, og at dem kan man lære

meget af. Hjælpsomhed og venlighed er i højsædet i det fattige land,
hvor der samtidig gøres plads til livsglæde i et helt andet omfang end
i Danmark. Jytte og hendes mand slog sig ned i Guatemala, efter de i

lang tid havde rejst verden rundt for at bearbejde tabet af deres
tiårige søn, der døde i en trafikulykke. Livet i Guatemala har lært



dem at tage livet én dag ad gangen – for livet skal leves lige her og
nu. Jytte Kynde Sørensen var i starten af 1980‘erne en af de første
kvindelige tv-journalister. Efter hun og hendes mand mistede deres
søn i en trafikulykke, drog de ud i verden og slog sig endeligt ned i
Guatemala.. "I en anden verden" handler om deres tid og oplevelser i

landet.
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