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Cabo de Gata Eugen Ruge Hent PDF En mand forlader alt: sin by, sit land, sit tidligere liv. Uden ret meget
andet i bagagen end en hængekøje og et par skrivehæfter stiger han på toget for at tage sydpå. Tilfældigvis
havner han i Cabo de Gata, Kattens Horn, et fiskerleje ved Middelhavskysten. Landskabet er goldt, og der
blæser en kølig vind. Det er ikke et sted hvor man har lyst til at blive. Men han bliver der alligevel som den
enlige gæst i en gammel enkes pensionat. Det eneste levende væsen han tager kontakt til er en kat. Og

pludselig tror han at den har noget at fortælle ham …

Efter sin verdensomspændende succes med I tider med aftagende lys fortæller Eugen Ruge let og ubesværet
historien om en vanskelig søgen. Cabo de Gata er et mesterværk inden for kortprosaen. Hans autenticitet – og

hans kunst – består i vekselvirkningen mellem digt og virkelighed.

En anmelder skrev: ”Ruge mestrer den konkrete og sanselige detalje. Han har kun brug for nogle få
penselstrøg for tydeligt at fremmane landsbyen med dens hypnotiske ensformighed. Han indfanger stilheden

og dens særlige, verdensfjerne magi – en eventyrlig roman.”
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på toget for at tage sydpå. Tilfældigvis havner han i Cabo de Gata,
Kattens Horn, et fiskerleje ved Middelhavskysten. Landskabet er
goldt, og der blæser en kølig vind. Det er ikke et sted hvor man har
lyst til at blive. Men han bliver der alligevel som den enlige gæst i en
gammel enkes pensionat. Det eneste levende væsen han tager kontakt
til er en kat. Og pludselig tror han at den har noget at fortælle ham

…

Efter sin verdensomspændende succes med I tider med aftagende lys
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