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Episoder Hans Villund Hent PDF I EPISODER følger vi to venner gennem deres drengetid, skoletid, deres
ungdom, uddannelse, deres forhold til kvinder, deres erhverv, og ikke mindst deres voksenliv. Deres veje
skilles, både i praksis og ikke mindst i livsstil. Den ene dreng vokser op i en præstefamilie, præget af

religionen, bliver dybt kristen og selv præst. Han vier sit liv til Gud og kristendommen, og det er drengens,
senere den unge mands, fanatiske tro på Gud, hans livsstil, hans menneskesyn, som forfatteren beskriver. Den
anden dreng vokser op i erhvervslivet, hvor der ikke er plads til religion. Han kalder sig ikke ateist, men

realist. Han bygger en virksomhed op, kynisk, hårdt, egenrådigt, men bliver også straffet herfor, både juridisk
og menneskeligt. Gennem flere enkeltstående EPISODER beskriver forfatteren de to venners liv, deres moral
og deres livsholdning, der er diametralt modsatte. Deres veje skilles, men mødes igen, og skilles for evigt.
Uddrag af bogen: "Skal du op til Karen og have taget trykket? Du kom først." "Jeg ved ikke ." Christian

tænkte, at der var noget, der ikke passede. det samme kom ham med cyklen ud: "Så er der ledigt gutter. Hun
er alle tiders." "Hvis du ikke skal derop, så smutter jeg." Inden Christian havde nået at svare, var sixpence-
manden inde i opgangen. Christian hastede hen mod banegården og det grønne lys på taxaen. Han var rystet.

Hvad var dog det her for noget? Han forstod ingenting; forstod slet ikke, hvad det var, han lige havde
oplevet. Det kunne ikke passe. Det var umuligt. Der måtte foreligge en fejl. Et øjeblik tænkte han på, om det
var den forkerte gade, han havde været i, men nej, det vidste han godt, at det ikke var. Ordene gav genlyd i
hans ører: Skal du op til Karen og have taget trykket? Så er der ledigt gutter. Hun er alle tiders. Nej, det var
umuligt, det kunne ikke passe. Ikke Karen, den søde pige, der havde kæmpet en lang kamp for sin søn, havde
ladet ham døbe, og havde indskrevet drengen til konfirmationsforberedelse. Nej, det var umuligt, hun kunne
da ikke være . Christian vidste dog godt, at ordene ikke kunne misforstås: Så er der ledigt gutter. an tog sig
til halsen og løsnede det sorte bånd. Han følte, at han var ved at blive kvalt. Pludselig kunne han se det hele
for sig, og han sagde til sig selv: "Jeg har været i seng med en luder." Om forfatteren: Hans Villund er født i

1932, er uddannet inden for skibsbranchen, og har hele sit liv været beskæftiget med skibe og sejlads.
Forfatteren har dyrket sejlsport i hele sit liv, og har udgivet flere bøger om sejlads, ikke mindst

undervisningsbøger om navigation og praktisk sejlads. I mange år redigerede han artiklerne om skibe og
søfart i JydskeVestkysten, men flyttede for få år siden til Fredericia og blev redaktør af Søsiden i Vejle Amts

Folkeblad og Fredericia Dagblad. Han har desuden været redaktør af flere fagblade inden for skibe og
sejlsport.

 

I EPISODER følger vi to venner gennem deres drengetid, skoletid,
deres ungdom, uddannelse, deres forhold til kvinder, deres erhverv,
og ikke mindst deres voksenliv. Deres veje skilles, både i praksis og



ikke mindst i livsstil. Den ene dreng vokser op i en præstefamilie,
præget af religionen, bliver dybt kristen og selv præst. Han vier sit
liv til Gud og kristendommen, og det er drengens, senere den unge
mands, fanatiske tro på Gud, hans livsstil, hans menneskesyn, som
forfatteren beskriver. Den anden dreng vokser op i erhvervslivet,
hvor der ikke er plads til religion. Han kalder sig ikke ateist, men

realist. Han bygger en virksomhed op, kynisk, hårdt, egenrådigt, men
bliver også straffet herfor, både juridisk og menneskeligt. Gennem
flere enkeltstående EPISODER beskriver forfatteren de to venners
liv, deres moral og deres livsholdning, der er diametralt modsatte.
Deres veje skilles, men mødes igen, og skilles for evigt. Uddrag af
bogen: "Skal du op til Karen og have taget trykket? Du kom først."
"Jeg ved ikke ." Christian tænkte, at der var noget, der ikke passede.
det samme kom ham med cyklen ud: "Så er der ledigt gutter. Hun er

alle tiders." "Hvis du ikke skal derop, så smutter jeg." Inden
Christian havde nået at svare, var sixpence-manden inde i opgangen.
Christian hastede hen mod banegården og det grønne lys på taxaen.

Han var rystet. Hvad var dog det her for noget? Han forstod
ingenting; forstod slet ikke, hvad det var, han lige havde oplevet. Det
kunne ikke passe. Det var umuligt. Der måtte foreligge en fejl. Et

øjeblik tænkte han på, om det var den forkerte gade, han havde været
i, men nej, det vidste han godt, at det ikke var. Ordene gav genlyd i
hans ører: Skal du op til Karen og have taget trykket? Så er der ledigt
gutter. Hun er alle tiders. Nej, det var umuligt, det kunne ikke passe.
Ikke Karen, den søde pige, der havde kæmpet en lang kamp for sin

søn, havde ladet ham døbe, og havde indskrevet drengen til
konfirmationsforberedelse. Nej, det var umuligt, hun kunne da ikke
være . Christian vidste dog godt, at ordene ikke kunne misforstås: Så
er der ledigt gutter. an tog sig til halsen og løsnede det sorte bånd.
Han følte, at han var ved at blive kvalt. Pludselig kunne han se det
hele for sig, og han sagde til sig selv: "Jeg har været i seng med en
luder." Om forfatteren: Hans Villund er født i 1932, er uddannet
inden for skibsbranchen, og har hele sit liv været beskæftiget med
skibe og sejlads. Forfatteren har dyrket sejlsport i hele sit liv, og har
udgivet flere bøger om sejlads, ikke mindst undervisningsbøger om
navigation og praktisk sejlads. I mange år redigerede han artiklerne
om skibe og søfart i JydskeVestkysten, men flyttede for få år siden til
Fredericia og blev redaktør af Søsiden i Vejle Amts Folkeblad og

Fredericia Dagblad. Han har desuden været redaktør af flere fagblade
inden for skibe og sejlsport.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Episoder&s=dkbooks

