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Ímaqa Flemming Jensen Hent PDF Forlaget skriver: En fortælling om en dansk skolelærer, der kaster sig ud i
det ukendte og møder kærligheden. Kærligheden til Grønland, til menneskene dér, til livet og ikke mindst til

hende, der hævet over enhvert tvivl er kvinden i hans liv.

Men ingen kærlighed er uden omkostninger, og gennem et tæppe af humor pibler livets ofte ulykkelige
realiteter frem. Handlingen udvikler sig fra et uskyldigt kultursammenstød frem mod en dramatisk afslutning,

hvor den umulige kærlighed skal stå sin prøve for foden af det fjeld, der lignet et hjerte.

Ímaqa er en roman om at gøre den umulige kærlighed mulig.

Flemming Jensen, født 1948, er forfatter og skuespiller. Debuterede med VEJLEDNING I SÆLFANGST og
har ved siden af sit humoristiske virke forfulgt en mere samfundsengageret linje.

"Bogen handler om en ydmyg dansker, der indser, at hans egen kultur er kantet og kluntet - og at de såkaldte
primitive folk jo netop er alt andet end det ... Flemming Jensen har fået en imponerende debut som

romanforfatter." - B.T.

"En solstrålehistorie - med ikke så få skyer på himlen. Historien om en mand, der finder sig selv, sin kvinde,
sit (ud)sted på Jorden ... Og Flemming Jensen fortæller den godt - der er flugt over feltet og smæk for

skillingen." -Berlingske Tidende

"En roman fra Grønland, hvor humor og alvor hører sammen, og svaret på mange spørgsmål er ímaqa. Måske.
- Kristeligt Dagblad

"Det går både godt og ond i hjertet at læse Flemming Jensens utroligt indlevede roman om livet i Grønland."
Ugebladet Søndag
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