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Mænd i frit fald Nis Jakob Hent PDF "Handlings- og spændingsmættet roman om to mænds midtvejskriser og
kampe mod sig selv og kvinderne i deres liv, som vil tiltale en bred gruppe af læsere af begge køn. Man er

suverænt godt underholdt og slutningen byder på en overraskelse. Nis Jakob har tæft for at skrive
spændingsmættede bøger. Denne om to mænd og deres magtkampe byder på solid underholdning for læsere

af begge køn. Velkomponeret, letlæst og handlingsmættet roman med sort, sort humor om to meget
forskellige mænds livsbaner." Lektørudtalelse, DBC

Peter og Lasse har ikke set hinanden i 25 år efter et opgør på en rejse til Sydamerika. Peter er reklamechef
med solid succes i branchen, mens Lasse er fraskilt kontanthjælpsmodtager, der forgæves forsøger at afsætte
et filmmanuskript om Jesus genkomst. Da Peters kones og børn omkommer tragisk i en bilulykke, og Lasse
kommer til at bortføre sin søn, som han er anklaget for at misbruge seksuelt, krydses deres skæbner igen. De

kæmper begge to mod deres indre dæmoner og kvinderne i deres liv.

"Bør læses af alle mænd - og deres koner. Stærkt anbefalelsesværdig!" Læser.

"Fine spændingskurver og god underspillet dramatik" Birte Strandby, Bogvægten.dk.

"God tæft for at bygge uforudsigelig spænding op og blande den med humor" Jakob Levinsen,
Jyllandsposten.

Mænd i frit faldt blev ved udgivelsen udvalgt som en af de bedste danske nye romaner til læseklubben for ny
dansk litteratur på Københavns Hovedbibliotek.

"Jeg må sige jeg virkelig er imponeret over Nis Jakobs skrivestil. Jeg føler selv jeg har læst virkelig meget
litteratur, både skøn- og faglitteratur, og rigtig meget meget af den litteratur har været flot skrevet. Alligevel
syntes jeg hans måde at bygge en fortælling op på, skiller sig markant ud fra det jeg ellers har læst. Man får

virkelig en fornemmelse af realisme, altså til tider vil kunne sværge på at Nis Jakob selv har oplevet
begivenhederne på den måde han beskriver ting, stemninger, situation, personer, følelser osv. Der er ingen
tvivl om, at jeg vil læse flere af hans bøger. Mænd i frit fald er den første af NIs Jakobs bøger jeg har læst.

Igen, utrolig flot skrevet. Han formår at blande alle litteraturens værktøjer ind en ufatteligt gribende
fortælling, der gør man lever sig 100% ind i den." Michael Svane.

 

"Handlings- og spændingsmættet roman om to mænds midtvejskriser
og kampe mod sig selv og kvinderne i deres liv, som vil tiltale en

bred gruppe af læsere af begge køn. Man er suverænt godt
underholdt og slutningen byder på en overraskelse. Nis Jakob har
tæft for at skrive spændingsmættede bøger. Denne om to mænd og
deres magtkampe byder på solid underholdning for læsere af begge
køn. Velkomponeret, letlæst og handlingsmættet roman med sort,

sort humor om to meget forskellige mænds livsbaner."
Lektørudtalelse, DBC



Peter og Lasse har ikke set hinanden i 25 år efter et opgør på en rejse
til Sydamerika. Peter er reklamechef med solid succes i branchen,

mens Lasse er fraskilt kontanthjælpsmodtager, der forgæves forsøger
at afsætte et filmmanuskript om Jesus genkomst. Da Peters kones og

børn omkommer tragisk i en bilulykke, og Lasse kommer til at
bortføre sin søn, som han er anklaget for at misbruge seksuelt,

krydses deres skæbner igen. De kæmper begge to mod deres indre
dæmoner og kvinderne i deres liv.

"Bør læses af alle mænd - og deres koner. Stærkt
anbefalelsesværdig!" Læser.

"Fine spændingskurver og god underspillet dramatik" Birte Strandby,
Bogvægten.dk.

"God tæft for at bygge uforudsigelig spænding op og blande den med
humor" Jakob Levinsen, Jyllandsposten.

Mænd i frit faldt blev ved udgivelsen udvalgt som en af de bedste
danske nye romaner til læseklubben for ny dansk litteratur på

Københavns Hovedbibliotek.

"Jeg må sige jeg virkelig er imponeret over Nis Jakobs skrivestil. Jeg
føler selv jeg har læst virkelig meget litteratur, både skøn- og

faglitteratur, og rigtig meget meget af den litteratur har været flot
skrevet. Alligevel syntes jeg hans måde at bygge en fortælling op på,
skiller sig markant ud fra det jeg ellers har læst. Man får virkelig en
fornemmelse af realisme, altså til tider vil kunne sværge på at Nis
Jakob selv har oplevet begivenhederne på den måde han beskriver
ting, stemninger, situation, personer, følelser osv. Der er ingen tvivl
om, at jeg vil læse flere af hans bøger. Mænd i frit fald er den første
af NIs Jakobs bøger jeg har læst. Igen, utrolig flot skrevet. Han

formår at blande alle litteraturens værktøjer ind en ufatteligt gribende
fortælling, der gør man lever sig 100% ind i den." Michael Svane.
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