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Hobo-feber Anton Nans Hent PDF Anton Nans er på jagt efter en anden verden i det amerikanske Vestens

vildnis. Reportagerne fører den danske skribent og slacker ind i den røde ørkens hemmeligheder og
kortlægger et dunkelt kapitel i hoboernes mytologi. ”Alt, hvad en tafa gør, er del af en spirituel praksis. For
dem er havet og stranden kirken. Hele tilværelsen er kontemplation af naturen, som er den eneste måde, Gud
manifesterer sig på for en tafa. At spille fodbold er del af en spirituel praksis, at surfe er en del af samme

praksis, det samme er ibogaen. Og så videre. Det hele er manifestationer af den måde, Gud udtrykker sig på.
Gud erfares direkte i deres erfaringer, og tafaerne betragter erfaringen som en direkte kontakt og udveksling
med Gud. Som de erfarer ham, ser han dem, og alt er gennemsigtigt, især på havet, og intet er skjult. Kan du

følge mig? Anton Nans, fra Hobo-feber
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