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Te i den blå sofa Natasha Illum Berg Hent PDF ”Te i den blå sofa” er forfatterens brev til sin elskede.
Et forsøg på at fastholde kærligheden, efter at den mand, hun elsker, er blevet myrdet lige uden for hendes

hjem.
Forfatteren lever som storvildtjæger og forfatter i Tanzania. Alene på sin høj med udsigt over ni bjerge ser
hun tilbage. På barndommen i Sverige, på livet i Afrika og på den korte tid sammen med sit livs kærlighed.
En sanselig og poetisk fortælling om tilværelsens brutalitet, det store afrikanske kontinent og mødet med

kærligheden og døden.

Natasha Illum Berg (f. 1971) debuterede som forfatter med ”Floder af rød jord” (1999). Har siden skrevet flere
bøger parallelt med sit virke som storvildtjæger i Afrika, senest romanen ”Vildnis” (2010). Medstifter af Ivory

Black Foundation, der har til formål at beskytte elefanternes liv i naturen.
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