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Da Nepal skælvede (farver) Janaki Khadka Hent PDF Denne bog er en beretning om de to store jordskælv i
Nepal i foråret 2015. Bogens forfatter, Janaki Khadka, bor i Kathmandu og er en af Himalayan Project’s

lokale medarbejdere. HP’s aktiviteter i Nepal er koncentreret i Solu området, som ligger øst for hovedstaden
op mod Himalaya. Aktiviteterne omfatter to hovedområder: scholarships til skolebørn og studerende samt

forskellige byggeprojekter (skoler, sundhedsklinikker, energiforsyning, beskæftigelse o.a.).

Bogen hoveddel består dels af Janakis personlige fortælling om sine oplevelser under jordskælvene, og dels
børnenes beretninger indsamlet af Janaki ved hendes uddelinger af scholarships. Denne fortælling suppleres
med Kurt Lomborg løbende opdateringer på Himalayan Projects hjemmeside med de beretninger som han

modtog fra medarbejderne i Nepal. De giver et interessant billede af, hvordan informationerne fra det afsides
Himalaya, hvor telefonforbindelserne er svagt udviklede, og yderligere forringede efter jordskælvet, kommer
ind først hovedsageligt som rygter, der oftest er overdrevne og dramatiserede, for sidenhen gradvist at tegne

et mere sandfærdigt billede af forholdene.
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