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40 formiddage Bent Iversen Hent PDF Bogen er skrevet i løbet af 40 dage. Stort set kun om formiddagen.
Den handler om en mand, der er gået på efterløn.

Han sidder ved sit skrivebord og drikker kaffe, læser og hører musik. Hvis han letter sig lidt i sædet, kan han
se ned på vejen.

En gang imellem går han ud i haven og kigger.
Så går han tilbage igen.

Folk spørger ham, om han kan få tiden til at gå.
Det tænker han lidt over.

Hans største problem er tænderne. Hvis bare de ville holde sig i ro.

Uddrag af bogen:
Morgenkaffen er drukket, myslien spist, bilerne gasset op og forsvundet. Nu er der kun lyden af en solsort,
der pipper, og lyden af tasterne, der rammer papiret. Jeg ved ikke, om jeg tror på det i dag, men mindre kan
vel gøre det, for det er ikke de enkelte highlights, der afgør det hele. Det er alle de grå formiddage og alle de
stille søndage, hvor intet sker. Jeg er i hvert fald klar med kaffe og på anlægget den bedste musik, lige sådan

noget, mine ører kan lide.

Om forfatteren:
Bent Iversen, født 1950 i Odense. Cand.mag. i dansk og samfundsfag. Tidligere gymnasielærer. 40

formiddage er hans første bog.
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