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Græsk sommer Bob Ramsing Hent PDF "Huset ligger på en bjergskråning med udsigt over den gamle by
Chania. På klare dage kan man fra terrassen se langt ud over havet og Kretas vestkyst. Byen synes endnu at
sove dernede. Jeg kan skimte de venetianske fæstningsanlæg, nogle kirketårne og de to tyrkiske minareter."
Bob Ramsing fortæller om mødet med den kretensiske kultur og skæbner på Grækenlands største ø, der også
er hans egen kones fødeø. Vi hører om en ung partisaner, der drager op i bjergene under anden verdenskrig og
først tør bevæge sig ned til civilisationen igen, da han runder de 60, og vi kommer med til klostersamfundet
på Athos, hvor tiden har stået stille siden middelalderen. Under Anden Verdenskrig blev Bob Ramsing elev
på Fodfolkets Kornet- og Løjtnantsskole, og senere blev han en del af den meget aktive sabotagegruppe
Holger Danske. Efter krigen har Bob Ramsing udgivet flere bøger om Anden Verdenskrig og den danske

modstandsbevægelses store og heltemodige arbejde mod den tyske besættelsesmagt.
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