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På hjul gennem Perleporten Henrik Kruse Hent PDF Roman om en gruppe midaldrende mænd med det til
fælles, at de bor I Aarhus og har kræft. På de hurtigt læste sider, som er de fleste, følger vi en gruppe

midaldrende mænd og et par enkelte kvinder (i kulissen), der får tiden til at gå med at sparke dæk, drømme
om gamle biler og filosofere over tilværelsen.

Ud over at fortælle en god historie, har min intention været at tage læseren med ind i en maskulin verden, der
i sin lettere karikerede udgave viser sammenhængen mellem overflade og dybde. Maskulin integritet, uden at

det skal lyde for ambitiøst!

Sagt med et kierkegaardsk udtryk lider vi alle af en sygdom til døden. Når mennesker midt i livet rammes af
kræft, bliver vi mindet om vores uundgåelige skæbne. Om de tanker og reaktioner, det sætter i gang, kredser

denne romans mest tætskrevne sider.

 

Roman om en gruppe midaldrende mænd med det til fælles, at de bor
I Aarhus og har kræft. På de hurtigt læste sider, som er de fleste,
følger vi en gruppe midaldrende mænd og et par enkelte kvinder (i
kulissen), der får tiden til at gå med at sparke dæk, drømme om

gamle biler og filosofere over tilværelsen.

Ud over at fortælle en god historie, har min intention været at tage
læseren med ind i en maskulin verden, der i sin lettere karikerede
udgave viser sammenhængen mellem overflade og dybde. Maskulin

integritet, uden at det skal lyde for ambitiøst!

Sagt med et kierkegaardsk udtryk lider vi alle af en sygdom til
døden. Når mennesker midt i livet rammes af kræft, bliver vi mindet
om vores uundgåelige skæbne. Om de tanker og reaktioner, det
sætter i gang, kredser denne romans mest tætskrevne sider.
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