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Elsk din næste Willy Breinholst Hent PDF "…Sverre viste sig først, når han var sikker på, at maden stod på
bordet. Uden mange ord spiste han, hvad der blev sat for ham, hvorefter han skyndsomt forsvandt for at
fortsætte sit arbejde. Når han langt ud på aftenen dukkede op på ny, var han bleg og træt, hen over

næseryggen lyste et ildrødt mærke efter de tunge hornbriller, og hans øjne var små og uklare efter mange
timers intenst stirren på de hvide kvartark i skrivemaskinen. Talte Brit til ham, virrede han blot med hovedet

og bad om ro til at slappe af."

Pornoforfatteren Sverre Gjeholm er så optaget af at skrive om sex med smukke piger, at han helt glemmer, at
han selv har en ung smuk kone, som han forsømmer på grund af sit skriveri. Da pressen og de mange

kvindelige beundrere ikke vil lade Sverre være, flygter han til Norge for at få fred til at skrive, men det er
ikke alle i det lille samfund, der er glade for den kontroversielle gæst.

Den dansk forfatter Willy Breinholst (1918-2009) skrev over 100 humoristiske bøger og står desuden bag to
af filmmanuskripterne til "Mig og min lillebror" sidst i 1960‘erne. Willy Breinholsts bøger er blevet oversat
til mange fremmedsprog, har solgt i millioner eksemplarer og har i Tyskland ligget på bestsellerlisten i over
450 uger. Willy Breinholst er blevet sammenlignet med forfattere som Ernest Hemingway, Honoré de Balzac

og Klaus Rifbjerg.

Filmatiseret med Ghita Nørby og Dirch Passer.

 

"…Sverre viste sig først, når han var sikker på, at maden stod på
bordet. Uden mange ord spiste han, hvad der blev sat for ham,

hvorefter han skyndsomt forsvandt for at fortsætte sit arbejde. Når
han langt ud på aftenen dukkede op på ny, var han bleg og træt, hen
over næseryggen lyste et ildrødt mærke efter de tunge hornbriller, og
hans øjne var små og uklare efter mange timers intenst stirren på de
hvide kvartark i skrivemaskinen. Talte Brit til ham, virrede han blot

med hovedet og bad om ro til at slappe af."

Pornoforfatteren Sverre Gjeholm er så optaget af at skrive om sex
med smukke piger, at han helt glemmer, at han selv har en ung smuk
kone, som han forsømmer på grund af sit skriveri. Da pressen og de
mange kvindelige beundrere ikke vil lade Sverre være, flygter han til

Norge for at få fred til at skrive, men det er ikke alle i det lille
samfund, der er glade for den kontroversielle gæst.

Den dansk forfatter Willy Breinholst (1918-2009) skrev over 100
humoristiske bøger og står desuden bag to af filmmanuskripterne til
"Mig og min lillebror" sidst i 1960‘erne. Willy Breinholsts bøger er

blevet oversat til mange fremmedsprog, har solgt i millioner
eksemplarer og har i Tyskland ligget på bestsellerlisten i over 450
uger. Willy Breinholst er blevet sammenlignet med forfattere som

Ernest Hemingway, Honoré de Balzac og Klaus Rifbjerg.



Filmatiseret med Ghita Nørby og Dirch Passer.
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