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Faraos øje Erik Juul Clausen Hent PDF Det er en tidlig morgen i antikken. Fra sit hus kan sangskriveren og
detektiven Eusebo se Zeus´ profil i bjergryggen. Vi er på Kreta, ca. 1500 år før Kristus. Alt ånder fred. Dette
øjeblik. Så bliver Eusebo kaldt til paladset i Knossos - for at blive landsforvist fra Kreta på grund af en

populær, men over-stregen satirisk sang. Eusebo må drage i eksil. Men får snart efter oprejsning i Egypten,
hvortil hans ry som ”opklarer af forbrydelser” er nået. Den kvindelige farao, Hatshepsut, har en opgave til

ham. Et ligfølge har fundet en af hendes ministre med en dolk i hjertet – i et gravkammer, der var lukket med
30 læs sand og sten. Erik Juul Clausens roman foregår dels på Kreta, dels i Egypten. Midtpunktet er den
vittige og uortodokse Eusebo og den farverige Djugatani, hans yderst utraditionelle slavinde. Romanen

handler om en verden, vi mener at kende. Men forfatteren formår at forbinde detaljer fra tilsyneladende helt
adskilte sfærer således, at man oplever helt nye synsindtryk og billeder fra den antikke verden.

 

Det er en tidlig morgen i antikken. Fra sit hus kan sangskriveren og
detektiven Eusebo se Zeus´ profil i bjergryggen. Vi er på Kreta, ca.
1500 år før Kristus. Alt ånder fred. Dette øjeblik. Så bliver Eusebo
kaldt til paladset i Knossos - for at blive landsforvist fra Kreta på
grund af en populær, men over-stregen satirisk sang. Eusebo må
drage i eksil. Men får snart efter oprejsning i Egypten, hvortil hans
ry som ”opklarer af forbrydelser” er nået. Den kvindelige farao,
Hatshepsut, har en opgave til ham. Et ligfølge har fundet en af
hendes ministre med en dolk i hjertet – i et gravkammer, der var
lukket med 30 læs sand og sten. Erik Juul Clausens roman foregår

dels på Kreta, dels i Egypten. Midtpunktet er den vittige og
uortodokse Eusebo og den farverige Djugatani, hans yderst

utraditionelle slavinde. Romanen handler om en verden, vi mener at



kende. Men forfatteren formår at forbinde detaljer fra tilsyneladende
helt adskilte sfærer således, at man oplever helt nye synsindtryk og

billeder fra den antikke verden.
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