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Året rundt March Krak-Nielsen Hent PDF Tiden går, og ting sker. Sådan har det altid været; sådan vil det

altid være. Men hvad lærer vi egentlig, når det ene år afløser det andet, og tilværelsen udspiller sig rundt om
– og hen over hovedet på – os? Med den atypiske roman Året rundt stiller March Krak-Nielsen dette

spørgsmål. Det kunne for den sags skyld være et hvilket som helst år, manden på bænken lever igennem, men
nu blev det 2012. Og han oplever for finanskriser og fodboldkampe, kongelige dåbsfester, verdens formodede
undergang og en død pingvin i et barkøleskab. Manden på bænken er en jævn mand. Han stiller ikke de store
krav til tilværelsen, og han synes derfor, han godt kan tillade sig at være kritisk, når det ikke lykkes andre at
løse de udfordringer, vi alle står over for. Men han kan også give ros, når det er på sin plads. Og han er altid
frisk på at give livet en chance til. Han holder af os andre og lærer noget af os. Måske vi kunne gøre det

samme? Uddrag af bogen: Manden på bænken tænkte over, hvor meget det hele havde taget overhånd. Flere
og flere var blevet overbevist om, at jorden faktisk gik under den 21. december, fordi mayaernes kalender

ikke gik længere. Der var eksperter, der mente, at det var grund nok til at antage, at jorden gik under. Det var
jo latterligt. Hvorfor skulle den det? De havde jo sagt det mange gange før, og der var det heller ikke sket.

Folk var gået helt over gevind. Det eneste, der var specielt ved dagen, var, at det var årets korteste. Og det var
den sidste arbejdsdag før jul og åbenbart dagen, hvor jorden gik under. Om forfatteren: March Krak-Nielsen
(f. 1989) bor i Vanløse. Han arbejder til daglig som ansvarlig leder og maskinrenser i Arkadens Isbod i Tivoli.

Han samler på historier, som han skriver ned og fortæller videre. Året Rundt er hans første udgivelse.

 

Tiden går, og ting sker. Sådan har det altid været; sådan vil det altid
være. Men hvad lærer vi egentlig, når det ene år afløser det andet, og
tilværelsen udspiller sig rundt om – og hen over hovedet på – os?

Med den atypiske roman Året rundt stiller March Krak-Nielsen dette
spørgsmål. Det kunne for den sags skyld være et hvilket som helst år,
manden på bænken lever igennem, men nu blev det 2012. Og han
oplever for finanskriser og fodboldkampe, kongelige dåbsfester,
verdens formodede undergang og en død pingvin i et barkøleskab.
Manden på bænken er en jævn mand. Han stiller ikke de store krav
til tilværelsen, og han synes derfor, han godt kan tillade sig at være



kritisk, når det ikke lykkes andre at løse de udfordringer, vi alle står
over for. Men han kan også give ros, når det er på sin plads. Og han
er altid frisk på at give livet en chance til. Han holder af os andre og

lærer noget af os. Måske vi kunne gøre det samme? Uddrag af
bogen: Manden på bænken tænkte over, hvor meget det hele havde
taget overhånd. Flere og flere var blevet overbevist om, at jorden
faktisk gik under den 21. december, fordi mayaernes kalender ikke
gik længere. Der var eksperter, der mente, at det var grund nok til at
antage, at jorden gik under. Det var jo latterligt. Hvorfor skulle den
det? De havde jo sagt det mange gange før, og der var det heller ikke
sket. Folk var gået helt over gevind. Det eneste, der var specielt ved
dagen, var, at det var årets korteste. Og det var den sidste arbejdsdag
før jul og åbenbart dagen, hvor jorden gik under. Om forfatteren:
March Krak-Nielsen (f. 1989) bor i Vanløse. Han arbejder til daglig
som ansvarlig leder og maskinrenser i Arkadens Isbod i Tivoli. Han
samler på historier, som han skriver ned og fortæller videre. Året

Rundt er hans første udgivelse.
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