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Amatøreskimo Minik Rosing Hent PDF Forlaget skriver: Geologiprofessoren Minik Rosing er en
gudsbenådet historiefortæller og mange har oplevet ham i radio og TV, hvor han formidler komplicerede

emner om Grønland, geologi og livets opståen på en elegant og let forståelig måde. Men de færreste ved, at
Minik Rosing også skriver underfundige og humoristiske fortællinger om bemærkelsesværdige tildragelser og

hændelser. 

I bogen præsenteres 18 fortællinger fra Grønland, Danmark, Grækenland Sibirien og Frankrig. Vi skræmmes
af den kødædende hest Klaus, vi er med på geologisk stroppetur gennem Sibiriens ødemarker, vi oplever den

eksplosive effekt af bollebagning ud for Sydøstgrønlands kyst og vi erfarer hvilken revolutionerende
betydning opdagelsen af en tube remoulade i en havørnerede har for forståelsen af den grønlandske havørns

afstamningsforhold. 

Bogen udgives i anledning af Minik Rosings 60 års fødselsdag og kunstnerne Olafur Eliasson, Per Kirkeby,
Tal R, Erik Steffensen, Ina Rosing og Jens Rosing har som fødselsdagsgave hver bidraget med værker.   

Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik har skrevet forordet.
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