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Håndbog for plattenslagere Bjarne Jensen Hent PDF Dette er bogen om alverdens plattenslagere, fupmagere,

skæve eksistenser og banditter - lige fra samfundets Superliga til bagdelen af 4. division. Håndbog for
plattenslagere tager på en ironisk og komisk facon pulsen på de skæve sider af det danske samfund. Bogen
giver en sprællevende beskrivelse af et betændt københavnsk miljø – med afstikkere til både Grønland,
Færøerne, Jyderup og den nordafrikanske ørken – fyldt med et malerisk persongalleri. Det vrimler med
fordægtige advokater, begærlige og medicinafhængige læger, luskede automobilsælgere, suspekte

antikvitetshandlere og anløbne auktionariuser samt i mindre grad abstrakte fiduskunstnere, bedrageriske
bedemænd, afdankede bankfilialdirektører, afhængige alkoholister, arrige amazoner, amoralske politikere,
affekterede rigmandskoner, griske loge brødre, en skamfuld cykelrytter, andægtige andenrangs præster,

afgudsdyrkende spirituelle, grove gorillaer, naboer á la Frankenstein, dopede neurotikere, ja, med andre ord
abnorme plattenslagere, absurde løgnhalse og anstødelige pralhalse af enhver tænkelig slags. Bogens

sandhedsværdi kan i passager godt kan tåle en tur omkring byretten. Sandhedsværdien er således mindre
anstødelig end flere af de omtalte personer, men da der i sidstnævnte gruppe er personer lige så sprællevende
som nyfangede fisk og lige så sarte som modne mimoser – især når det gælder egen skæbne og omdømme –
kan det forekomme, at enkelte navne er ændret. Dette udelukkende for efter denne bogs udgivelse at sikre
forfatter, forlag og boghandlere mod disse følsomme personagers sandsynlige og retfærdige vredesytringer.
Disse små navnejusteringer skulle dog ikke ændre på bogens og fortællerens troværdighed. www.handbog-

for-plattenslagere.dk
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