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Tilt Jens Vilstrup Hent PDF Det er sommer. Den unge jurastuderende Lars Edward Holst sidder alene i sin
lejlighed på Amager og keder sig, mens alle vennerne, inklusiv kæresten Rikke, er taget på ferie. Han får

tiden til at gå med at medvirke i selvopfundne film og tælle stregerne mellem gulvbrædderne for at bekæmpe
sine pludselige angstanfald. Det, der begynder som en søgen efter oplevelser og en mening med tilværelsen
udvikler sig til en desperat odysse gennem København: Kameraet kører konstant, mens Lars Edward som en

pinball kastes rundt mellem enlige mødre, voldelige alkoholikere, gamle damer og oversmarte
jurastuderende. Tilter han?

Tilt er en underholdende og samfundssatirisk roman om at være ung og prøve at finde fodfæste i sit eget liv.

JENS VILSTRUP (f. 1964) er forfatter og har skrevet flere romaner og børnebøger. Han er opvokset i Midt-
og Sydøstjylland og bor i dag på Frederiksberg i København. Han er desuden en anset journalist og blandt

andet tid- ligere chefredaktør på magasinet Euroman.

 

Det er sommer. Den unge jurastuderende Lars Edward Holst sidder
alene i sin lejlighed på Amager og keder sig, mens alle vennerne,

inklusiv kæresten Rikke, er taget på ferie. Han får tiden til at gå med
at medvirke i selvopfundne film og tælle stregerne mellem

gulvbrædderne for at bekæmpe sine pludselige angstanfald. Det, der
begynder som en søgen efter oplevelser og en mening med

tilværelsen udvikler sig til en desperat odysse gennem København:
Kameraet kører konstant, mens Lars Edward som en pinball kastes
rundt mellem enlige mødre, voldelige alkoholikere, gamle damer og

oversmarte jurastuderende. Tilter han?

Tilt er en underholdende og samfundssatirisk roman om at være ung
og prøve at finde fodfæste i sit eget liv.

JENS VILSTRUP (f. 1964) er forfatter og har skrevet flere romaner
og børnebøger. Han er opvokset i Midt- og Sydøstjylland og bor i
dag på Frederiksberg i København. Han er desuden en anset

journalist og blandt andet tid- ligere chefredaktør på magasinet
Euroman.
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