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Feriebørn Jens Smærup Sørensen Hent PDF Ny roman af Jens Smærup Sørensen - om børn og forældre, om
barndommen, som man aldrig slipper fri af, om skæbne, om at finde ud af, hvem man er, og skabe sig et liv.

Arne Beltoft bor på den gård, hvor han voksede op. Sommer efter sommer blev han som barn omgivet ikke
alene af de københavnske feriebørn Freya og Thor, men også af et par piger fra nabolaget, Malene og

Charlotte, der var stærkt tiltrukket af storbybørnene. Alle er de kommet til at spille en stor rolle i hans liv,
som han med støtte i sine dagbogsnotater ser tilbage på og skriver om.

Som medarbejdere, venner og kærester har de været med i det hele. Også når det ellers kunne ligne rene
tilfælde, eller et resultat af fikse ideer, at han har opgivet at drive moderne landbrug, og at han er blevet

præst, og at han er blevet brugtbilshandler.

Nu har han fået øje på en ny vej i livet, som han er meget opsat på at følge. Men først må han overbevise sine
nærmeste, få sine læsere med på den.
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