
Hundedage
Hent bøger PDF

Per Lau Jensen
Hundedage Per Lau Jensen Hent PDF Per Lau Jensens fortælling Hundedage – Bølleschæferen og

pjoklederen er inspireret af forfatterens oplevelser med sin schæferhund. De bor på et lille krageslot i det
gamle grænseland, hvor svenskerkongen en gang for 350 år siden mistede sin ”kiksekasse”. Altså i Skåne,

men samtidig er det en fortryllet parallelverden, hvor alt kan ske, hvor hjemløse hunde ikke behøver at gå hus
forbi, og hvor kreditkortet kan finde på at ta’ ordet. Hundedage er fortryllende, på mange måder en bog, der
kan minde læseren om Peter Plys, dog med stærke realistiske og satiriske kvaliteter. Per Lau Jensen: Efter

næsten 30 år i erhvervslivet som provisionssælger, leder og selvstændig havde jeg erhvervet mig en række af
de typiske bivirkninger, herunder problemer med stress. Ikke noget, jeg nogensinde havde mærket mentalt;
men stress er en sniger. I den situation anskaffede forfatteren sig en schæfer, en stresset schæfer! Som blev et
mentalt spejl for forfatteren, så at sige hans stresscoach. Dialoger og magtkampe mellem mand og hund er

bogens særkende.
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