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Refleks Ruben Fønsbo Hent PDF Forlaget skriver: "Min far døde da jeg var 28 år gammel. Hans tredje hustru
slog ham ihjel.

10 år senere så jeg ham igen ..."

En beretning om to brødres forsøg på at komme overens med at deres far - 10 år efter sin død - viser sig at
være upassende levende.

Før sin død havde faderen været fordrukken, løgnagtig, utro og voldelig, og der er ikke meget som tyder på at
hans genopstandelse har medført ændringer. Den væsentligste forskel er at han i den tid han har været død, er

blevet overordentligt velhavende ...

Faderens død er ikke det eneste der skal tages op til revision. Fortiden truer fremtiden, og snart er Karl og
hans 8 måneder ældre bror hvirvlet ud i det opgør som bliver en konsekvens af faderens genkomst. Samtidig

stilles brødrene over for nye perspektiver på gamle minder fra en fortid som de helst havde ladet ligge.

 

Forlaget skriver: "Min far døde da jeg var 28 år gammel. Hans tredje
hustru slog ham ihjel.

10 år senere så jeg ham igen ..."

En beretning om to brødres forsøg på at komme overens med at
deres far - 10 år efter sin død - viser sig at være upassende levende.

Før sin død havde faderen været fordrukken, løgnagtig, utro og
voldelig, og der er ikke meget som tyder på at hans genopstandelse
har medført ændringer. Den væsentligste forskel er at han i den tid

han har været død, er blevet overordentligt velhavende ...

Faderens død er ikke det eneste der skal tages op til revision.
Fortiden truer fremtiden, og snart er Karl og hans 8 måneder ældre
bror hvirvlet ud i det opgør som bliver en konsekvens af faderens
genkomst. Samtidig stilles brødrene over for nye perspektiver på

gamle minder fra en fortid som de helst havde ladet ligge.
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