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Et år i Bo Branners leben Jacob Vindbjerg Nissen Hent PDF Bo Branner svømmer i et hav af spildte
muligheder. Over ham buldrer de sorte skyer om kap med den sorte humor. Han er udholdende som få, men

der er langt ind til land. Meget langt. Og det hjælper ham ikke videre, når eksempelvis Pigen med
KØNSSYGDOMMEN ringer til ham efter deres mærkelige møde.

”Du skal vide, at jeg har en kæreste og en kønssygdom, men bare rolig …”
”Hvad mener du?”

”Ingen af dem er i udbrud.”
Bo Branner studerer psykologi, men det er livets pensum, der udfordrer ham. Hans leben er en hvileløs

vandring mellem hverdag og vanvid. Der er tale om piger og problemer, Grønland og Hawaii, afhængighed
og tilløb, visdom og fortabelse, et samlet forsøg på at slippe væk fra sig selv og verden. Og hende, Pigen med

PROSAEN.

Om forfatteren:
Jacob Vindbjerg Nissen (1980) er uddannet psykolog. Han debuterer som romanforfatter med Et år i Bo

Branners leben og har tidligere udgivet De ti BRUD, en bog om skilsmisserelationer. Se mere om forfatteren
på arket.dk.

 

Bo Branner svømmer i et hav af spildte muligheder. Over ham
buldrer de sorte skyer om kap med den sorte humor. Han er

udholdende som få, men der er langt ind til land. Meget langt. Og det
hjælper ham ikke videre, når eksempelvis Pigen med

KØNSSYGDOMMEN ringer til ham efter deres mærkelige møde.
”Du skal vide, at jeg har en kæreste og en kønssygdom, men bare

rolig …”
”Hvad mener du?”

”Ingen af dem er i udbrud.”
Bo Branner studerer psykologi, men det er livets pensum, der

udfordrer ham. Hans leben er en hvileløs vandring mellem hverdag
og vanvid. Der er tale om piger og problemer, Grønland og Hawaii,
afhængighed og tilløb, visdom og fortabelse, et samlet forsøg på at
slippe væk fra sig selv og verden. Og hende, Pigen med PROSAEN.

Om forfatteren:
Jacob Vindbjerg Nissen (1980) er uddannet psykolog. Han debuterer
som romanforfatter med Et år i Bo Branners leben og har tidligere
udgivet De ti BRUD, en bog om skilsmisserelationer. Se mere om

forfatteren på arket.dk.

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Et år i Bo Branners leben&s=dkbooks


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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


