
Det elvte bud
Hent bøger PDF

Jan Stage

Det elvte bud Jan Stage Hent PDF Forlaget skriver: "‘Dværge,‘ hviskede hun hæst og sank sammen i
lænestolen. ‘De er alle sammen dværge.‘ Hun tændte sig en Savoy og pustede røgen op mod loftets stukkatur.
‘Og vi er de mindste af dem,‘ tilføjede hun. ‘Er du klar over det?‘ Hun skoddede cigaretten på bordfladen og
tændte omgående en ny. ‘Velkommen i de mindste dværges klub. Vi er blevet fyret, fordi vi ikke skaffede
seere. Sminkøsen er blevet fyret, fordi hun ikke pyntede dit store hoved, så det lignede alle de andres.

Påklædersken er fyret, fordi hun købte for billigt eller for dyrt. Produceren er fyret, fordi han havde for mange
ideer. Og programchefen er kostet ud og borte, fordi han var for seriøs, Lukas, hører du? For seriøs!‘"

"Det elvte bud" er en kritisk og underholdende roman, der lægger sig uhyggeligt tæt op ad virkelighedens tv-
verden. Den rutinerede reporter og journalist Lukas Rossen rådner op foran skærmen, mens han venter på

dødsstødet fra ‘det elvte bud‘: Den, der lever af tv, dør af tv.
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