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skrivebord ligger der adskillige små marmorfragmenter, mosaiksten og potteskår, som alle stammer fra rejser
til vores kulturs rødder i Grækenland, Israel og Tyrkiet. Stenene er alle meget forskellige, ligesom de folk,
lande og kulturer han har besøgt, og udgør hver især et lille fragment af en meget større historie. Det er

interessante brudstykker af denne, der fortælles i Stenene i vindueskarmen.

Rejserne har resulteret i usædvanlige menneskelige møder og oplevelser, og fortællingerne herom drager
læserne med ind i udforskningen af historiens, mytologiens og kunstens forunderlige verden. Stenene i
vindueskarmen kan desuden læses som en vejviser for dem, der ønsker at rejse i forfatterens spor; som

levende rejseskildringer for dem, der aldrig kommer af sted; som en uimodståelig fristelse til at vende tilbage
for dem, som allerede har været der eller som et fascinerende supplement til forfatterens tidligere bog Brevene

fra Patmos.
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