
Af hvad er du kommet
Hent bøger PDF

Tom Kenneth Jensen

Af hvad er du kommet Tom Kenneth Jensen Hent PDF Albert er en midaldrende vejleder på RUC med
formindsket selvværd og forstørret prostata. På en skiferie med familien i Østrig tager han en dag en pause
alene væk fra familien og får ved et tilfældigt besøg i et lille kapel en chokerende og voldsom oplevelse.

Er han overhovedet helt klar over sin egen familiehistorie? I sit forsøg på at afdække fortiden vikles han ind i
en historie, der trækker tråde tilbage til anden verdenskrig og op til nutiden.

Han gennemlever derefter et halvt års tid, hvor han får vendt op og ned på sin ellers så rolige tilværelse og må
overveje både sine familiemæssige og sine arbejdsmæssige relationer. Den spændende historie udspiller sig i

Roskilde, hvor Albert bor, og i Berlin, Provence og en lille by i Østrig.

Uddrag af bogen

I det gamle hus i Rue de Boulegon i Claviers var der stille. Den gamle østriger var stablet op med puder i
sengen i dagligstuen på øverste etage, så han kunne se ud over bjergene i det Provence, han var kommet til at
holde af. Han troede ikke, han nogensinde ville blive træt af denne udsigt. Lige udenfor vinduet så han de ru
og ujævne røde tegltage på nabohusene, og på den anden side af Grand Rue kunne han skimte kirken. Det var
umuligt at forestille sig, hvordan husene neden under tagene var placeret, for her oppe fra så det ud, som om
de var strøet ud med en kreativ hånd, og nu lå dekorativt i solen og lignede, med striber af de gule mure som

skimtedes mellem tagene, et impressionistisk maleri fra den store periode.

Om forfatteren

Tom kenneth Jensen er en særdeles moden debutant.
Han har en fortid indenfor ledelse og undervisning i en international virksomhed, har en HumBas fra RUC og

har inden sin pensionering virket som lærer i folkeskolen.
Han har i mange år skrevet digte og noveller, men dette er hans første roman.
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