
Tomme sjæle
Hent bøger PDF

Peter Rønnov-Jessen

Tomme sjæle Peter Rønnov-Jessen Hent PDF Toms indbakke bugner af telefonbeskeder, breve, faxer og
email-udskrifter. Fra folk som har grebet deres partner i utroskab, folk hvis partner har grebet dem i utroskab,
folk som har skiftet køn, som agter at skifte køn, som har skiftet køn og nu vil skifte tilbage igen; folk som vil
skifte dyreart, som vil opereres om til hunde og bjørne og fugle; folk som blev misbrugt som børn, folk som
misbruger børn; folk som æder deres onkler og tanter; mænd som har gjort deres døtre gravide, som har gjort
deres mødre gravide; folk som er blevet misbrugt af rumvæsener fra fjerne galakser, folk som er rumvæsner

fra fjerne galakser ...

Indimellem kan man ane en flig af en hjerteskærende historie, et strejf af ægte smerte. Men for Tom og hans
kolleger på Lili Tellers talkshow drejer det sig kun om seertallene. De gør, som de skal. Som de blir betalt for.

I en verden der har gjort sig af med enhver forestilling om godt og ondt.

"En tilsyneladende grænseløs verden af selvudlevering uden tærskler overhovedet! Nutidens "Ricky Lake"-
og "Jerry Springer"-talkshows melder sig straks i ens bevidsthed, Rønnov har imidlertid langt mere at byde på
... bogen er ind imellem tillige grotesk morsom, samtidig med at den også rummer en morale om at der er

forskel på godt og ondt" - Finn Windfeldt Hansen, Lektør
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