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Cuba - på vej hvorhen? J\u00f8rgen M\u00f8ller Hent PDF Bogen kommer ind på Cubas historie og landets
fantastiske muligheder for turister, dog ikke som i en gængs historie- og turistbog. "Cuba - på vej hvorhen?"
er skrevet i essayform og har mange illustrationer. Den kan derfor læses fra begyndelse til slutning, eller man
kan læse uddrag og bladre i bogen som en billedbog. Det særlige forhold, der siden Cubas revolution har
eksisteret mellem Cuba og især USA, men også den vestlige verden, behandles ret indgående i bogen. I en

tid, hvor den rige, vestlige verden synes at mangle kvalificerede svar på nogle af vor klodes store
problemstillinger, gør forfatteren tydelig opmærksom på Cuba som et interessant land at kigge på. Det
fremgår af bogen, at Cuba gennem dets nyere, historiske udvikling har vovet at pege på andre veje for et
samfunds og dets menneskers organisering. Bogen peger endvidere på, at tiden måske er inde til, at vi

gensidigt lærer af og inspirerer hinanden til at forandre kloden til hele menneskehedens fælles bedste. Læs
bogen og besøg dernæst landet og dets befolkning.
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