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Den Sadistiske Gourmet Vagn Grønkilde Hent PDF "Aaron vinder 25 millioner i Lotto. Hans lykke er gjort,
eller er den?

Nordjylland har aldrig været mere grotesk og skræmmende som efter jord- og betonarbejderen, Aaron, scorer
den store gevinst. Snart må han forholde sig til både lokale rockere og sensuelle, brasilianske Rosita, mens

Den Sadistiske Gourmet lurer i mørket.
Den Sadistiske Gourmet kan bedst sammenlignes med Bjarne Reuters ’Den Iranske Gartner.’ Persongalleriet

er i hvert fald lige så grotesk.

”Gok.” Sådan lød det i Aarons hjerne. Ikke gok, som når høner kagler, men som lyden fra et dækjern i
tindingen. Han blev svimmel og faldt. Asfalten nærmede sig i superslowmotion. Når jeg rammer, gør det nas.

Han burde strække hænderne frem, så de tog skraldet.
De billeder, der drønede gennem hjernen, var kun få minutter gamle. Nå, tænkte han, så er jeg nok ikke ved at

dø.
Sådan begynder den absurde historie om jord- og betonarbejderen Aaron, der vinder 25 millioner i Lotto. Han
bliver rullet ind i et intergalaktisk eventyr, der inkluderer politiets hemmelige afdeling H.U.S., rockergruppen

Helles Engle, en prinsesse fra det ydre rum og en mængde prutter."

 

"Aaron vinder 25 millioner i Lotto. Hans lykke er gjort, eller er den?
Nordjylland har aldrig været mere grotesk og skræmmende som efter
jord- og betonarbejderen, Aaron, scorer den store gevinst. Snart må
han forholde sig til både lokale rockere og sensuelle, brasilianske

Rosita, mens Den Sadistiske Gourmet lurer i mørket.
Den Sadistiske Gourmet kan bedst sammenlignes med Bjarne

Reuters ’Den Iranske Gartner.’ Persongalleriet er i hvert fald lige så
grotesk.

”Gok.” Sådan lød det i Aarons hjerne. Ikke gok, som når høner
kagler, men som lyden fra et dækjern i tindingen. Han blev svimmel
og faldt. Asfalten nærmede sig i superslowmotion. Når jeg rammer,
gør det nas. Han burde strække hænderne frem, så de tog skraldet.
De billeder, der drønede gennem hjernen, var kun få minutter gamle.

Nå, tænkte han, så er jeg nok ikke ved at dø.
Sådan begynder den absurde historie om jord- og betonarbejderen
Aaron, der vinder 25 millioner i Lotto. Han bliver rullet ind i et
intergalaktisk eventyr, der inkluderer politiets hemmelige afdeling
H.U.S., rockergruppen Helles Engle, en prinsesse fra det ydre rum

og en mængde prutter."
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