
Frederik Wenzels rejse
Hent bøger PDF

Benn Q. Holm

Frederik Wenzels rejse Benn Q. Holm Hent PDF Hvad er det egentlig med ham Frederik Wenzel, den unge og
populære lærer på det hæder-kronede københavnske gymnasium? Hvorfor flygter han altid, undgår alt og
alle. Gemmer han på en hemmelighed, eller er det sandt, når han siger, at han lever og ånder for sin elskede
Kajsa i Stockholm? Det er sidste skoledag, studenterne er udklækkede, og i morgen kommer Kajsa til byen.
Dagen skal bare overstås. Der skal siges farvel til elever og forældre, blandt andet til charmetrolden Ian og
hans kønne mor, den kølige kunsthandler Maj Reinhardt. Og kollegaen og drukkenbolten Axholt, der som

sædvanlig forsøger at lokke Frederik med på værtshus, skal viftes af. Eneste hurdle er aftenens sammenkomst
hos rektor. Det skal nok gå. I morgen begynder livet. Men det bliver den længste dag i Frederik Wenzels liv.

Frederik Wenzels rejse er en københavnsk odyssé. En roman om sorg og kærlighed, liv og død. Om en dag
fuld af forhindringer, ubehagelige overraskelser og uventede møder. For Frederik bliver det en dobbelt kamp:

kampen mod uret og kampen mod ham selv.

 

Hvad er det egentlig med ham Frederik Wenzel, den unge og
populære lærer på det hæder-kronede københavnske gymnasium?
Hvorfor flygter han altid, undgår alt og alle. Gemmer han på en
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