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Dyriske drifter Poul Blak Hent PDF "Dyriske drifter" fortæller om en mand, der aldrig bliver træt af at
iagttage, en mand, der oplever sine omgivelser intenst, sensuelt og humoristisk.

"Dyriske drifter" er også fortællingen om en mand, der har sat sig for at skrive en bog.

Han planlægger og planlægger og lover sig selv, at nu skal det være, men hele tiden kommer der noget i
vejen.

Han fascineres af naturen, af årstidernes skiften, han distraheres af pigerne ved stranden, af dompappen, der
sidder uden for hans vindue, af den buk, han skal ud at skyde. Og bogen bliver tilsyneladende aldrig færdig.

Eller gør den?

"En stille salig fryd bemægtiger sig læseren allerede ved første side af denne bog. Sproget er levende og
underfundigt, ja, poetisk. Forholdet til naturen er sanset." – Jyllands-Posten

"Det er en meget morsom, det er en varm og poetisk bog. Poul Blak markerer sig helt klart som en fornyer..."
– Dansk Jagt

Poul Blak er en dansk journalist og forfatter, der blandt andet har arbejdet på Jyllands-Posten. Han har i
mange år beskæftiget sig med jagt og fiskeri og har skrevet flere bøger om naturen, rejser og

udendørsaktiviteter.
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