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Dansen i Genève Hans Jakob Helms Hent PDF I Hans Jakob Helms‘ anmelderroste bog Dansen i Genève,
med undertitlen "Fortællinger fra Verden", får vi et sjældent indblik i det globale netværk af politikere og
topembedsfolk, der rejser til alverdens storbyer for at deltage i eksklusive møder og konferencer om vores
fælles fremtid. Samtidig bliver læseren taget med til verdens fjerneste afkroge, hvor almindelige mennesker
kæmper en ofte forgæves kamp for at blive hørt. Det er i spændingsfeltet mellem disse to verdener, at Dansen
i Geneve udfolder sine seks fortællinger, der tilsammen skaber billedet af et menneske, der midt i en verden af
drømme, intriger og seriøse politiske forhandlinger langsomt udvikler sig til det, som en anmelder rammende
kaldte "embedsmenneske". Bogens styrke ligger i forfatterens indgående kendskab til de mennesker, læseren
møder i bogen og den autenticitet, der vokser af, at det er virkelige møder og konferencer, der danner rammen

om disse mennesker.

Novellerne i Dansen i Genève kan læses hver for sig, men læst i forlængelse af hinanden spejler de et
udviklingsforløb, hvor hovedpersonen efterhånden kommer til en dybere forståelse af de dagsordener og

intriger, der skaber den internationale verdensorden – og lærer at danse med dem.

Den danske forfatter Hans Jakob Helms blev født i Østgrønland i 1949. Som forfatter trækker Helms på sit
indgående kendskab til Grønland, sin mangeårige erfaring som embedsmand i både Grønland og Danmark, og

som deltager i møder og forhandlinger over hele verden. Han debuterede som forfatter i 1977 med
miljøkrimien Giftpølen og har sidenhen udgivet en lang række anmelderroste bøger – senest bogen Hold da

kræft mand, der er en personlig beretning om livet med prostatakræft.
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