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Rundet af jordens rotation T.S. Høeg Hent PDF Forlaget skriver: Rundet af jordens rotation er TS Høegs
optegnelser fra dette årtusinde, der består af rejse-essays fra atten lande spredt over fire kontinenter, som

spænder fra løsslupne turne-eventyr i Afrika over Tokyo til en gribende beskrivelse af et Syrien, som ikke er
længere. Bogen bærer vidnesbyrd om, hvor foranderlig verden har været i det nye årtusinde, og i hele værket,

fra det pulserende Addis Ababa til det invaderede Irak, ulmer uro, kriser og krige blandt jordens også
livsdriftige mennesker.    

TS Høeg er en sprogekvilibrist og en original i ordets sande betydning, men Rundet af jordens rotation er
hans hidtil mest tilgængelige og mest menneskelige værk, hvor han også sætter sig selv og sine livsvalg i
spil, når den civilisationskritik, der må regnes som forfatterskabets varemærke, formuleres. Der laves ikke

saxofon- og tennisspillende, alvidende og allestedsnærværende forfattere som TS Høeg længere, og verden af
i går bliver aldrig den samme.     
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