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Sengen er giftig Jesper Dahl Hent PDF En er kok, men kan ikke koge et æg. En kører en cyklist ned, fordi
hun kører mod ensretningen og derfor fortjener det. En møder op til familiefest hos sin nye svigerfamilie med

tømmermænd og speed i hele kroppen.

I mere end tyve år har Jesper Dahl under navnet Jokeren været en af de mest markante tekstforfattere i dansk
rap. Nu fjerner han musikken og lader ordene tale deres eget rå og ufortyndede sprog i denne samling af

fortællinger om drenge, der er blevet mænd og mænd, der savner at være drenge.

Med sejlet spilet helt ud fortæller Dahl om det hurtige liv og den langsomme opvågning. Om Chuck med
guldpikken, Sorte Per, Den Gode Mand, Snotten, Brat Pift og alle de andre skillevejsmænd, som måske lod
festen fortsætte lidt for længe. Om bekvemmelighedskriminelle, firstmovere, kokke, junkier, revisorer,

journalister, strippere, originaler, Hus Forbi-sælgere og svigersønner fra Helvede.

Dette er en novellesamling
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