
Restferie
Hent bøger PDF

Tommy Jaud

Restferie Tommy Jaud Hent PDF Forlaget skriver:

Tommy Jaud er tilbage!

Efter de to anmelderroste comedy-romaner "Kraftidiot" (2008) og "Millionær" (2010) er arlings.com nu
tilbage med romanen "Restferie". Den handler om den 37-årige Peter "Pelle" Grøndal, som er godt træt af det
hele - hans kæreste vil gerne have et barn, hans forældre ser gerne, at han bygger et hus og vennerne vil til
Mallorca for 10. gang. Pelle længes efter et andet og friere liv, og han udtænker derfor en snedig flugt så han
kan slippe for alle forpligtelser og omverdenens krav og forventninger, så han endelig kan komme i gang med

at leve sit rigtige liv - i et eksotisk klima, med byture og lækre fotomodeller.
Det lykkes at komme i gang med et nyt liv, langt fra hjembyen Herlev og dens kiksede og klaustrofobiske
provins-stemning. Men er livet på et solbeskinnet kontinent nu så meget bedre end det trygge liv, han forlod

hjemme i Herlev?
"Restferie" er en både sjov og alvorlig roman - om at lære at sætte pris på de ting, man har, om at blive

voksen og om at græsset ikke altid er grønnere på den anden side. Og det hele er naturligvis garneret med
Tommy Jauds sædvanlige opfindsomme og skøre gags - og der er desuden en del kærlige referencer til

diverse kendisser, politikere samt livsstil anno 2015!
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