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Butleren Niels Klingenberg Hent PDF Edvard Hansen har det nemt. Kvinderne elsker ham, vennerne beundrer
ham, læserne falder i svime over hans skarpsindige boganmeldelser, og hans børn kan også virkelig godt lide
ham. Jep. Det er eddermame et godt liv.Men det har det ikke altid været. Han har måttet kæmpe sig op fra

Vesterbros arbejderklassemiljø, og selvfølgelig har nogle skvadderhoveder følt sig trådt over tæerne
undervejs. Han er da heller ikke komplet fejlfri. Bevares, man har vel temperament. Men heldigvis er Edvard
et stort og tilgivende overskudsmenneske, og han fortæller gladeligt sin historie. Butleren er Edvards hudløst

ærlige, intelligente, følsomme og humoristiske beretning om et liv som kvindebedårer,
konkurrencemenneske, mønsterbryder, feminist, socialdemokrat og helt igennem fantastisk fyr. Uddrag fra
bogen: Da vores ven omsider skred, sagde Ruth bekymret, at han så dårlig ud. Som om han nogensinde

gjorde andet? Jeg fortalte lunt smilende om hans kusseproblemer, og minsandten om hun ikke skældte mig
huden fuld. Jeg var et dumt, ukammeratligt svin. Hvad Leopold angik, nåede jeg ham ikke til sokkeholderne
og vissevasse - lige til at grine af hvis det ikke havde været for latterligt overhovedet at vise nogen reaktion.
Hun skabte sig så højlydt i vores tyndvæggede lejlighed, at jeg af hensyn til naboerne var nødt til at stikke
hende et par flade for at få hende til at falde ned. Om forfatteren: Niels Klingenberg (f. 1945) er cand.mag. i

dansk og filosofi og har tidligere udgivet Bz-mordene og Sorte roser.
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har måttet kæmpe sig op fra Vesterbros arbejderklassemiljø, og
selvfølgelig har nogle skvadderhoveder følt sig trådt over tæerne
undervejs. Han er da heller ikke komplet fejlfri. Bevares, man har
vel temperament. Men heldigvis er Edvard et stort og tilgivende
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Jeg fortalte lunt smilende om hans kusseproblemer, og minsandten
om hun ikke skældte mig huden fuld. Jeg var et dumt, ukammeratligt
svin. Hvad Leopold angik, nåede jeg ham ikke til sokkeholderne og
vissevasse - lige til at grine af hvis det ikke havde været for latterligt
overhovedet at vise nogen reaktion. Hun skabte sig så højlydt i vores
tyndvæggede lejlighed, at jeg af hensyn til naboerne var nødt til at

stikke hende et par flade for at få hende til at falde ned. Om
forfatteren: Niels Klingenberg (f. 1945) er cand.mag. i dansk og
filosofi og har tidligere udgivet Bz-mordene og Sorte roser.
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