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Kreta Ole Juul Hent PDF Med overlegen historisk viden og stor indlevelse i kretensernes liv tager Ole Juul os
med på sin rejse rundt på Middelhavets største ø, Kreta. Mytologi og historie er svær at skille ad på Kreta,
men Ole Juul formår at fortælle de historiske begivenheder – såsom kretakongernes suveræne søherredømme
omkring år 2000 før Kristi, den minoiske kulturs gådefulde undergang, helt op til besættelser af venezianerne,
araberne, romerne, tyrkerne og endelig Hitlers tyranni – side om side med mytologiske hændelser som Zeus’
fødsel på Diktebjerget og Theseus’ kamp mod uhyret Minotaurus. Sideløbende følger vi Ole Juuls egen rejse
rundt til Kretas mange seværdigheder og hans møde med øens stolte, frihedselskende og gæstfrie befolkning.
Ole Juul (1918-2009) var en dansk journalist og forfatter, der arbejdede som korrespondent i Norge, Finland
og Tjekkoslovakiet under 2. verdenskrig. På grund af sit arbejde for modstandsbevægelsen måtte Juul i 1943
flygte til Sverige, hvor hans første bøger blev udsendt. Juul bevægede sig inden for mange forskellige genrer

lige fra serien af drengebøger om Jesper til rejselitteratur og voksenromaner.
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