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Hjernesvindler Finn Wilkens Hent PDF Forlaget skriver: Den 70-årige forhenværende dansklærer Tommy er
vant til at have kontrol over alting. Han mener for eksempel ikke, at der er noget i vejen med ham. Selv om
andre siger, at han har en begyndende demens, at hjernen svinder ind. Det vil han modbevise ved at skrive
om sin pensionisthverdag og på den måde tale til jer, der læser bogen. Han er utilfreds med, at andre vil

bestemme, hvad der er virkelighed. Hans to voksne børn, Stein og Mai, prøver at hjælpe ham med at komme
på plejehjem, hvilket han absolut ikke skal have noget af. Naboen, Frede, mener, han skal fylde sin tilværelse
med noget frivilligt arbejde og ellers hygge sig på værestedet "Æ Kuk". Tommy synes, at ægteskabet med

Signe er det bedste, der er sket for ham i sit liv, men på det seneste er noget gået helt skævt, vurderer han. Så
mens han med sarkasme, ironi, sort humor og en del god rødvin desperat prøver at fastholde og kontrollere sit

liv, som han plejer, løber samme liv ud mellem fingrene på ham.
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