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Flugtens tid Benn Q. Holm Hent PDF Forfatter Michael Carlsens venskab med Boris forliste i 1980‘erne, da
Boris forførte hans kæreste Monica. Siden har de ikke set hinanden, men da Michael søger tilflugt i Ljubljana

fra et alvorligt tilfælde af skriveblokering, får han at vide, at Boris er forsvundet i København, sidst set
overvældende beruset ved Christianshavns Kanal. Michael giver sig til at lede efter Boris, og i jagten på sin

tidligere ven finder han samtidig sandheder om sit gamle jeg og ikke mindst om Monica. Efterhånden
begynder Michael at tvivle på, at Boris bare er tumlet i kanalen, for sporene peger i en helt anden retning,
nemlig mod det københavnske finansmiljø og derfra videre til Østeuropa, der endnu er ædt op af korruption
og kaos. Den danske forfatter Benn Q. Holm (f. 1962) skriver hovedsageligt moderne romaner sat i vor tids
København, men har også et par gange rejst et smut tilbage i tiden for at skildre et tidligere tidsbillede af
Danmark. Benn Q. Holm har modtaget flere arbejdslegater fra Litteraturrådet og Statens Kunstfond.
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København, sidst set overvældende beruset ved Christianshavns
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tidligere ven finder han samtidig sandheder om sit gamle jeg og ikke
mindst om Monica. Efterhånden begynder Michael at tvivle på, at
Boris bare er tumlet i kanalen, for sporene peger i en helt anden

retning, nemlig mod det københavnske finansmiljø og derfra videre
til Østeuropa, der endnu er ædt op af korruption og kaos. Den danske
forfatter Benn Q. Holm (f. 1962) skriver hovedsageligt moderne
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