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Gud mildner luften for de klippede får Mogens Klitgaard Hent PDF Jeg er en mand på et par og tredive år. Jeg
er kommet til verden i et pænt hjem og har fået en pæn opdragelse. Jeg er hverken invalid eller åndssvag,
bortset fra min nærsynethed er jeg såmænd meget pænt udrustet fra naturens hånd. Som folk er flest vel. Og
alligevel sidder jeg her og fortæller Dem mit livs historie for en kop kaffe og penge til natlogi. Hvis de venter
at høre noget sensationelt, noget eventyrligt, vil De blive skuffet, umoralitet og lovovertrædelser er noget af
det mest uromantiske på denne jord. Tag plads på et københavnsk folkekøkken og hør historien om et sandt
rakkerliv. Om en mand der vagabonderer sig igennem tilværelsen og lever fra hånden og til munden. Med

lune og satirisk bid stiller Mogens Klitgaard spørgsmålstegn ved, om drømmen om absolut frihed egentlig er
lykkelig. Fortællerens oplevelser har store fællestræk til forfatterens eget omstrejfende liv.
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