
Fuga
Hent bøger PDF

Jakob Ejersbo

Fuga Jakob Ejersbo Hent PDF Danmark i 1990’erne. To unge mænd, Tommy og William, skriver breve til
hinanden. Begge er på frihjul, socialt, seksuelt og i alle andre henseender utilpassede.

Da deres brevveksling begynder, er den ene udstationeret som frivillig i en flygtningelejr i det
borgerkrigshærgede Kroatien, mens vennen har anbragt sig som jounalistpraktikant på en lokalradio i

Nordjylland.

Fuga er kort sagt en brevroman. Men desuden en generationsroman, hvis brændstof består af mere eller
mindre klassiske maskuline identitets-, køns- og eksistensproblemer: rodløshed, sprut, kønsliv, kvinder og

kærlighed.

De to venner bruger hinanden som tændsats og sparringspartnere på deres turbulente og kringlede færd. Via
deres breve følger læserne Tommy og William gennem groteske hændelser, livet i den danske provins og i
hovedstaden her og nu, tilfældige jobs, løsslupne sex- og drukture med påfølgende selvrefleksioner og

ransagelse af hjerte og nyrer.

Morten Alsinger, født 1963. Opvokset i Viborg. Tidligere beskæftigelser: HF, omsorgsassistent,
fabriksarbejder, murerarbejdsmand, tjener, bartender, grøftegraver, chauffør, vinduespudser, arbejdsløs …

Jakob Ejersbo, født 1968. Opvokset i Danmark og Tanzania. Journalist. Tidligere beskæftigelser: isolatør,
opvasker, piccolo, fabriksarbejder, brolægger, arbejdsløs, HF, diverse uafsluttede universitetsstudier …

En brevroman komponeret som en brevveksling mellem to unge mænd i 1990’erne.

Om klassiske macho- og eksistensproblemer omkring kønsliv, sprut og andre stoffer, rodløshed, kærlighed og
sex.
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