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Gentlemen Klas Östergren Hent PDF Forlaget skriver: Den udkom i 1980, på dansk først i 2007. Nu får af
Klas Östergrens meget roste gennembrudsroman et efterliv i Rosinantes klassikerserie. Året er 1978, stedet er
Stockholm. Forfatteren Klas må arbejde i en golfklub for at tjene til tilværelsen, men en dag tilbydes Klas at
genskrive Strindbergs Röda Rummet i en moderne fortolkning. Han møder charmøren og jazzmusikeren

Henry, og det tilfældige møde udvikler sig til et varmt og tæt bekendtskab mellem de to herrer samt Henrys
bror, Leo. Klas flytter ind i brødrenes lejlighed, men fornemmer snart, at noget ikke er, som det bør være. Og
lige så hurtigt som brødrene er dukket op, ligeså hurtigt forsvinder de. Klas beslutter herefter at skrive om de
to brødre og deres historie på bekostning af Röda Rummet. Det bliver til en fabulerende og spændende tur

gennem den sidste del af 1900-tallets sociale ændringer og politiske begivenheder i Sverige.
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