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Alle de brugte dage Anders Johansen Hent PDF "Dengang, i ’75, troede jeg, at jeg skulle dø derude på
vandet. At jeg stævnede imod min grav, mod Straffen, Dommen, havsens bund og helvedes flammer.

En uge efter var jeg i himlen.
Og nu var jeg så tilbage, et samliv og en skilsmisse ældre."

Henry Henriksen er i krise efter parforholdskoks, fyring og penibel plagiatsag. Han søger tilflugt på den
græske ø Samothrake, hvor han i sin tid mødte sit livs kærlighed. Her vil han gøre status over sit liv og dets
bristede drømme og prøve at finde tilbage til dengang, dagene var unge og ubrugte og håbet intakt. Men
ligene i lasten bliver ved med at komme på tværs – og det gør værelsesudlejerens lækre datter også.

ALLE DE BRUGTE DAGE ser tilbage på et halvt århundrede og kaster et kærligt-kritisk blik på 1970’erne
og 1980’erne, på drømmen om fri kærlighed og på den akademiske verdens altid skiftende verdenssyn. Det er
en roman om sjælesår, selvbedrag, svigt og den styrtende fornemmelse, der kan opstå i en snart tresårig mave.

"Hvis du – som jeg – indimellem undrer dig over, hvad der foregår på indersiden af mænd, så er Anders
Johansens ’Alle de brugte dage’ en mustread."

Femina★ ★ ★ ★

"Anders Johansen fanger undergangens sitrende nerve med autenticitet og slagkraft."

Jyllands-Posten ★ ★ ★ ★

"...en charmerende og velfortalt fortælling om en midaldrende, bitter mand, der bærer rundt på et stort sort
mærke i sjælen."
Fyns Amts Avis

"Gedigent, realistisk romanhåndværk om 1968-generationen fortalt gennem en ca. 60-årig mands sociale og
personlige deroute. Godt drive i sprog og fortælling, god persontegning og fint tidsbillede."

Lektørudtalelse

"Den er spændende som livet selv og ripper godt og grundigt op i det følelsesliv, der giver en de rutcheture,
der nu skal til, for at man kan sige, at man har levet livet helt og fyldt.

Det er sjældent, man har lyst til at læse en bog to gange lige i rap. Det her er en af dem."
Bogsyn.dk

"Anders Johansen har skrevet en fin bog om mænd. Hans beskrivelser af personer og miljøer er rigtig gode,
og hans psykologiske indsigt er stor. Jeg kan varmt anbefale bogen."

Litteratursiden.dk
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