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Rejsen til Delfi Margit Söderholm Hent PDF REJSEN TIL DELFI begynder en tidlig sommermorgen i Athen,
hvor en broget flok internationale turister er ved at fylde bussen, der skal bringe dem på en todages udflugt til

Delfi.

Foruden chaufføren og rejselederen lærer vi deltagerne at kende: Den amerikanske forretningsmand med den
ambitiøse kone, flirtende datter og tyggegummityggende søn – de på alle rejser velkendte deltagere som
interesserer sig mere for maden og de andre gæsters gøren og laden end for seværdighederne – en svensk

verdensdame, der er rejst ud for at glemme – en ung pige, der i årevis har sparet sammen til denne chance for
eventyret – en elskelig, men altid bekymret dansk dame med en dominerende veninde – og mange flere.

Margit Söderholms evne til at skildre mennesketyper får læseren til at føle, at man ikke blot har været med på
turen, men også at man har lært hver eneste deltager godt at kende.
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