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Moise Minskis vandring mod det forjættede land Tage Voss Hent PDF Roman. København, under de sidste
måneder af besættelsen. Med udsigt over byens tage, i et trangt loftsrum, har tre mænd søgt tilflugt, men af

vidt forskellige grunde. Den ældre, syge Hr. Minski, den initiativrige Max Süsskin, og den unge
modstandsmand "Studenten", som uden synderlig årsag eftersøges af Gestapo. Mødet mellem de tre mænd
bliver udgangspunkt for et skarpt og indtrængende billede af menneskets vilkår under krigen, ensomt

vaklende mellem tro og mistillid, sammenhold og kynisme. Tage Voss' store roman om besættelsestiden kan
læses som et korrektiv til nutidens publikum, der tror, at man dengang vidste, hvad man ved i dag.

Forfatterens mål er ikke at renvaske, pege anklagende fingre eller memorere heltegerninger, men at fremstille
virkeligheden, som den var - præget af uvished og rygter, snarere end af sikker stillingtagen. "Moise Minskis
vandring" er en bog om illusionernes nødvendighed i en verden uden illusioner. Om at turde undgå kynismen

og knytte håb til fremtiden.
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