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Svagpisser Harald Havsteen-Mikkelsen Hent PDF "Det er sørme dejligt. Kom så, mand, for satan, man - det er
godt, det er dejligt baby, det er hopla!"

"Dirty African English, please," sagde jeg

"Kom så, kom så, fuck mig, fuck mig i kysen, TV man!"

Trak mig ud. Hun vendte sig: "Hey baby, what‘s happening?"

"Violet. Don‘t call me TV man, I am not-"

"Okay, baby, what I call you then?"

"Listen, I don‘t work".

"You unemployed?"

"I‘m more than unemployed, I get sygedagpenge".

"What‘s that?"

"Sick day money".

"Sick money? Like Bent Ove?"

"Almost, he is a level beyond me, førtidspension".

"But baby? Why? You are so strong?"

"Oh, I‘m not, I try, but I‘m not"."

Efter et traumatiserende overfald må Robert kæmpe med en udspekuleret jurist, der vil tjene penge på hans
tragedie. På scorekurset bliver han holdt frem som et uheldigt eksempel, og bedre går det ikke med hans

venner, som han enten snører, eller som forsøger at snøre ham. Robert selv er uheldig med kærester, ret effen i
kreativ fakturering, og god til at lænse sin farmor for penge på falsk grundlag.

Samtidig vil en kynisk jobkonsulent sende ham i aktivering på Odense Avis- distribution. Og for ikke at blive
smidt ud af sin kolonihave er han tvunget til at tage ansvaret for, at en flok fordrukne originaler får

haveforeningens kiosk op at køre. "Svagpisser" er en hæsblæsende rejse ind i et traumes absurde univers.

Det vrimler med karikerede typer og fyldebøtter fra samfundets yderkant, og den skæve humor kører derudaf.

"Harald Havsteen-Mikkelsen er tillige en stor humorist; der er sekvenser i romanen, der er hylende
morsomme og får læseren til at knække sammen af grin." – Litteratursiden

Harald Havsteen-Mikkelsen (f. 1975) har gået på kunstakademiet Goldsmiths i London og er cand.mag i
filmvidenskab fra Kbh. Universitet. "Svagpisser" er hans første roman.

 

"Det er sørme dejligt. Kom så, mand, for satan, man - det er godt, det
er dejligt baby, det er hopla!"

"Dirty African English, please," sagde jeg



"Kom så, kom så, fuck mig, fuck mig i kysen, TV man!"

Trak mig ud. Hun vendte sig: "Hey baby, what‘s happening?"

"Violet. Don‘t call me TV man, I am not-"

"Okay, baby, what I call you then?"

"Listen, I don‘t work".

"You unemployed?"

"I‘m more than unemployed, I get sygedagpenge".

"What‘s that?"

"Sick day money".

"Sick money? Like Bent Ove?"

"Almost, he is a level beyond me, førtidspension".

"But baby? Why? You are so strong?"

"Oh, I‘m not, I try, but I‘m not"."

Efter et traumatiserende overfald må Robert kæmpe med en
udspekuleret jurist, der vil tjene penge på hans tragedie. På

scorekurset bliver han holdt frem som et uheldigt eksempel, og bedre
går det ikke med hans venner, som han enten snører, eller som

forsøger at snøre ham. Robert selv er uheldig med kærester, ret effen
i kreativ fakturering, og god til at lænse sin farmor for penge på falsk

grundlag.

Samtidig vil en kynisk jobkonsulent sende ham i aktivering på
Odense Avis- distribution. Og for ikke at blive smidt ud af sin
kolonihave er han tvunget til at tage ansvaret for, at en flok
fordrukne originaler får haveforeningens kiosk op at køre.

"Svagpisser" er en hæsblæsende rejse ind i et traumes absurde
univers.

Det vrimler med karikerede typer og fyldebøtter fra samfundets
yderkant, og den skæve humor kører derudaf.



"Harald Havsteen-Mikkelsen er tillige en stor humorist; der er
sekvenser i romanen, der er hylende morsomme og får læseren til at

knække sammen af grin." – Litteratursiden

Harald Havsteen-Mikkelsen (f. 1975) har gået på kunstakademiet
Goldsmiths i London og er cand.mag i filmvidenskab fra Kbh.

Universitet. "Svagpisser" er hans første roman.
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