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Manden uden tid Erik Christiansen Hent PDF 48 mænd i Storkøbenhavn får et enslydende brev. Brevet river
voldsomt op i noget hos én af dem - i en kærlighed, som aldrig hørte op. Denne ene søger at samle stumperne
af minder om kærligheden i et handlingsforløb af stadige tidsforskydninger. Det begynder og ender med

spørgsmålet: Hvor er hun nu?

"Manden uden tid" er en ætsende roman om en ellers fredelig og forudsigelig mand, Larsen, trofast medlem
af socialdemokratiet og medarbejder i et ministerielt arkiv. En sindsoprivende begivenhed åbner hans øjne
mod et Danmark i forvandling omkring ham, og hans tålmodige væsen når et bristepunkt, der får fatale

konsekvenser. Larsen bliver en "stærk mand" for sent. Hele hans vante verden skal først skride sammen, og så
er han så stærk, at han måske kun med forfærdelse kan genkende sig selv.

Erik Kristiansen (f. 1945) er en dansk forfatter. Han har skrevet en lang række historiske romaner for børn og
unge.
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