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Varsler, tegn og overtro Deborah Murrell Hent PDF Forlaget skriver: Bank under bordet. Gud velsigne dit
nys, kryds fingre, for opfyldelse af et brændende ønske. Hvor ofte er du ikke stødt på disse udtryk eller hørt
andre i din nærhed bruge dem? Har du nogensinde stoppet op for at tænke over disse udtryks oprindelse eller
undret de mange overtrosritualer til afværgelse af ulykker og uheld, som endnu lever i vore moderne tider.

Lige siden tidernes morgen har megen overtro haft sin rod i myter og gamle koners skrøner, men de rummer
alle en værdifuld historie om værdierne i længst forsvundne dage. I denne underholdende, muntre samling,
Varsler, Tegn og Overtro, berettes om over 1.000 eksempler på verdens mest udbredte former for overtro,

herunder:

Hvorfor anses tallet 13 for uheldsvarslende?
Hvorfor bærer brudgommen sin brud over dørtærsklen?
Hvorfor bringer det uheld at passere under en stige?

Denne smukke, gennemillustrerede bog bevidner, hvorledes folk gennem tiderne har haft en trang til at få
medindflydelse på deres tilværelse. Skal man fortsat lytte til overtro? Døm selv!

Bogens forfatter
Forfatteren Deborah Murrell har arbejdet i bogbranchen i mere end 20 år. Hun skriver især om ældre kulturer

og har forsket intenst i de myter og sagn, som netop berettes om i denne bog. Hun bor i London.
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