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Hår(d) Dennis Jürgensen Hent PDF "Birger Madsen har et problem. Birger Madsen har faktisk flere
problemer. Begyndende impotens og tiltagende skaldethed - dét kan gi' selv den mest hårdføre mand gråt hår

(hvis han da har noget).

Dennis' bog Hår(d) er fantastisk spændende fra første linie, hvor vi stifter bekendtskab med bogens
hovedperson og fortæller, Birger på 27 år.

Birger lever et forholdsvist ukompliceret liv som ungkarl i en lejlighed i København. Han skøjter let hen over
tilværelsens is til den dag, hvor han opdager, at han har et problem. Eller rettere, at han har flere problemer.

Birger beslutter sig for at gøre en ende på sit usle liv og er i fuld gang med et halvhjertet selvmordsforsøg, da
Sally ringer på hans dør. Hun er netop flyttet ind i opgangen og skal låne et æg. Valget falder tilfældigvis på

stakkels Birger.

Hår(d) er uhyggelig morsom. Bogen kører stærkt som et fragttog i overdrive, og tankerne ledes hen på
mesterværket Kærlighed ved første hik. Hår(d) er en slags venden-tilbage-til-rødderne, blot med et

""modent"" touch.

Sally får medlidenhed med Birger og beslutter sig for at finde ham en kvinde. Han hvirvles ind i absurde
kærlighedsaffærer, pinlige forviklinger og ender sågar i en taxa-kapring. Og alt imens Birger braser gennem
isen og forvirret svømmer rundt mellem havfruer og helleflyndere, sidder hans stenrige, ultrasnobbede mor i
sit slot af en villa og brokker sig over manglen på succes i Birgers liv. Hun har - mod Birgers vilje - planlagt
et ægteskab mellem sin søn og hans ulidelige kampkvinde af en kusine, Augusta-Amalie, hvis han ikke finder
en pige inden to uger. Birger har pludselig travlt, men hvordan finder man en pige uden sin maskuline magi:

hår og potens?

Dennis formår at skrue en utrolig kærlighedshistorie sammen, og han væver et fint tæppe af enestående barok
humor, grotesk forskruede hverdagssituationer og mørk realisme. En blanding, der kun lykkes for få – og

Hår(d) tager prisen! Det er måske Dennis' mest velkomponerede bog, som fænger med skræmmende styrke og
intensitet. Hylende morsom og enormt underholdende. Hår(d) har det hele.

Læs den - før du mister potensen eller håret!
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