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Harzen - Heksenes Land Rejseskribenten Hent PDF Overalt, hvor hen man ser, er de der - heksene. Hekse i
alle mulige størrelser, lige fra de bittesmå til de kæmpe store. Der er de farvestrålende, de morsomme og de

grusomme, men de har alle et strejf af humor. De findes overalt, i vinduerne, under tagudhæng, som
dekoration på væggene, på souvenirforretningernes stativer, skåret ud af et gammelt træ eller der hvor man
har fundet ledig plads. Man kan derfor med rette kalde Harzen for heksenes land. Harzen er heldigvis meget
mere end blot hekse, og er ikke længere stedet, hvor ens bedsteforældre tager på ferie. Efter Berlinmurens
fald, i 1989, er der lukket op for den del af Harzen, der før var lukket land for vesterlændingene. Harzen har
rigtig meget at byde på, både for ung og gammel. Hvad med en tur med de gamle damptog til toppen af

Harzen - Brocken - eller hvad med en is foran det smukke røde rådhus i Wernigerode eller måske udforske de
historiske gader i Quedlinburg. Mulighederne er mange og venter kun på besøg. Harzen - Heksenes Land er
skrevet af en tidligere rejseleder, der har kørt i Harzen, og kender til de mange små veje, hvor man i mange
kilometer kun ser grantræer. Bogen rummer historier, sagn, personlige erfaringer og tips til dem der ønsker at

opleve Harzen for første gang eller på en ny måde. Det hele fortalt med et glimt i øjet og krydret med
fotografier taget på de mange ture.

 

Overalt, hvor hen man ser, er de der - heksene. Hekse i alle mulige
størrelser, lige fra de bittesmå til de kæmpe store. Der er de

farvestrålende, de morsomme og de grusomme, men de har alle et
strejf af humor. De findes overalt, i vinduerne, under tagudhæng,
som dekoration på væggene, på souvenirforretningernes stativer,

skåret ud af et gammelt træ eller der hvor man har fundet ledig plads.
Man kan derfor med rette kalde Harzen for heksenes land. Harzen er
heldigvis meget mere end blot hekse, og er ikke længere stedet, hvor
ens bedsteforældre tager på ferie. Efter Berlinmurens fald, i 1989, er

der lukket op for den del af Harzen, der før var lukket land for
vesterlændingene. Harzen har rigtig meget at byde på, både for ung
og gammel. Hvad med en tur med de gamle damptog til toppen af



Harzen - Brocken - eller hvad med en is foran det smukke røde
rådhus i Wernigerode eller måske udforske de historiske gader i
Quedlinburg. Mulighederne er mange og venter kun på besøg.

Harzen - Heksenes Land er skrevet af en tidligere rejseleder, der har
kørt i Harzen, og kender til de mange små veje, hvor man i mange

kilometer kun ser grantræer. Bogen rummer historier, sagn,
personlige erfaringer og tips til dem der ønsker at opleve Harzen for
første gang eller på en ny måde. Det hele fortalt med et glimt i øjet

og krydret med fotografier taget på de mange ture.
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