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Manden fra lavlandet Morten Hesseldahl Hent PDF Landets statsminister bliver myrdet, en mand stikker af
fra sig selv, og i Bangladesh styrter en fabrik sammen over hundredvis af fattige tekstilarbejdere.

Palle Bengtson er en talentfuld kommunikationsdirektør, der pludselig sætter sig for at nulstille sit liv og i en
alder af halvtreds stille de spørgsmål, han aldrig har fået stillet. I Danmark forlader han sin kone, sin karriere

og en erhvervsskandale. I Sydamerika venter alt det, han ikke troede muligt.

MANDEN FRA LAVLANDET er en fortælling om hårde konfrontationer, og om hvad der sker, når man
pludselig vender ryggen til det hele.

"""Det er en velskrevet og vedkommende roman (...) Det er en dynamisk fortælling, som byder på langt mere

end god underholdning."" Kristeligt Dagblad ★★★★

""Fører læseren bestandigt underholdende og behageligt informativt rundt i den latinamerikanske labyrint,

han synes at kende bedre end en lama sin spytklat."" Politiken, 4 stjerner★★★★

""Som sædvanlig hos Hesseldahl er der aktuelle geopolitiske rammer for en historie om mennesker (...)
fortællemekanismerne, der får læseren til ivrigt at bladre, er rutinerede, og konstruktionen af den tætte

kontakt med den dagsaktuelle virkelighed, som mange læsere efterspørger, foretages med betydelig omhu.""

Jyllands-Posten, 4 stjerner★★★★

""MANDEN FRA LAVLANDET er underholdende og velskrevet, med fine miljøskildringer fra
Sydamerika."" Bogblogger.dk

""Morten Hesseldahl rammer rent i sit generationsportræt af de cirka 50-årige med de gode karrierer, men

knap så meget mening i tilværelsen."" Berlingske, 4 stjerner★★★★
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