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Galgernes by Jakob Dirksen Hent PDF Forlaget skriver: Handlingen er henlagt til en mindre provinsby, hvor
en rig variation af mere eller mindre bizarre personer er bosat.

Hovedpersonerne i romanen er bibliotekaren Poul og hans yngre kone Kirsten. Poul har det ikke godt på sin
arbejdsplads. Han er en regelbundet mand af konservativt tilsnit. Mest af alt et vanemenneske, som ikke

bryder sig om forandringer.

Han lever i en anden tid, og helt galt går det, da en ny bibliotekar tager fat på alt det nymodens pjat med IT
og sådan noget. På arbejde søger han derfor tilflugt i den lille samling af gamle børnebøger, som han udstiller.

Kirsten og Poul har det egentlig meget godt, de kan faktisk godt li´ hinanden, men er ligesom låst fast i
hinandens gensidige og skæve forventninger, og de driver mere og mere fra hinanden trods deres inderste

følelser for hinanden.
Poul medbringer altid en gammel, slidt skolemappe, hvori han bl.a. har en gammel pistol, som han engang

har fået, men ikke kan bekvemme sig til at aflevere under en våbenamnesti.
Det skal vise sig at være skæbnesvangert.

Således udspiller handlingerne sig i Galgernes by, hvor galger både er byens ampler med
blomsterarrangementer i hovedgaden, men samtidig den lidt dystre baggrund for handlingen. Hvem bliver

den næste der skal op at hænge?

 

Forlaget skriver: Handlingen er henlagt til en mindre provinsby, hvor
en rig variation af mere eller mindre bizarre personer er bosat.
Hovedpersonerne i romanen er bibliotekaren Poul og hans yngre
kone Kirsten. Poul har det ikke godt på sin arbejdsplads. Han er en

regelbundet mand af konservativt tilsnit. Mest af alt et
vanemenneske, som ikke bryder sig om forandringer.

Han lever i en anden tid, og helt galt går det, da en ny bibliotekar
tager fat på alt det nymodens pjat med IT og sådan noget. På arbejde
søger han derfor tilflugt i den lille samling af gamle børnebøger, som

han udstiller.

Kirsten og Poul har det egentlig meget godt, de kan faktisk godt li´
hinanden, men er ligesom låst fast i hinandens gensidige og skæve
forventninger, og de driver mere og mere fra hinanden trods deres

inderste følelser for hinanden.
Poul medbringer altid en gammel, slidt skolemappe, hvori han bl.a.

har en gammel pistol, som han engang har fået, men ikke kan
bekvemme sig til at aflevere under en våbenamnesti.

Det skal vise sig at være skæbnesvangert.

Således udspiller handlingerne sig i Galgernes by, hvor galger både
er byens ampler med blomsterarrangementer i hovedgaden, men
samtidig den lidt dystre baggrund for handlingen. Hvem bliver den



næste der skal op at hænge?

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Galgernes by&s=dkbooks

