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Johns saga Torben Munksgaard Hent PDF "Jeg skal op på barrikaderne, gider du give mig en hånd?" John er
75 år. Han har levet et langt og stilfærdigt liv, men verden er i forandring, og ifølge John er det ikke til det
bedre. De fleste af dem, han holder af, er døde, og de unge har overtaget verden. Alt det, John sætter pris på,
har mistet sin værdi, og det er tid til at tage sagen i egen hånd: John indleder et alderdomsoprør i håb om at
kunne vinde det tabte tilbage. Men det er ikke uden omkostninger at være rebel i den tredje alder. For verden
af i dag er insisterende, og de nye generationer foretrækker fremtiden. Tilbage er kun John, hans gamle ven
Ole i sin kørestol og en løftet stok som våben mod alt, der er nyt. Med "Johns saga" har den anmelderroste
forfatter Torben Munksgaard fundet sin indre pensionist frem og skriver rørende og humoristisk om den

følelse mennesker i alle aldre kan have af at verden udvikler sig for hurtigt, og at alt var bedre i "gamle dage".

 

"Jeg skal op på barrikaderne, gider du give mig en hånd?" John er 75
år. Han har levet et langt og stilfærdigt liv, men verden er i

forandring, og ifølge John er det ikke til det bedre. De fleste af dem,
han holder af, er døde, og de unge har overtaget verden. Alt det,

John sætter pris på, har mistet sin værdi, og det er tid til at tage sagen
i egen hånd: John indleder et alderdomsoprør i håb om at kunne

vinde det tabte tilbage. Men det er ikke uden omkostninger at være
rebel i den tredje alder. For verden af i dag er insisterende, og de nye
generationer foretrækker fremtiden. Tilbage er kun John, hans gamle
ven Ole i sin kørestol og en løftet stok som våben mod alt, der er nyt.

Med "Johns saga" har den anmelderroste forfatter Torben
Munksgaard fundet sin indre pensionist frem og skriver rørende og
humoristisk om den følelse mennesker i alle aldre kan have af at



verden udvikler sig for hurtigt, og at alt var bedre i "gamle dage".
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