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På sidelinjen Tage Skou-Hansen Hent PDF Sjette bind i serien om Holger Mikkelsen fra De nøgne træer.

Holger Mikkelsen er tilbage. Han har solgt sin advokatforretning og bor alene i sin lejlighed i Århus. Den
oprørske Eva, datter af Mikkelsens ungdomskærlighed, flytter ind hos ham. Hun møder den rolige pædagog
Mads, og på trods af de umiddelbart store modsætninger mellem dem gifter de sig. De flytter til Sjælland, og
alt tegner lyst, indtil Mads får blindtarmsbetændelse og dør på grund af fejlbehandling. Eva tager kampen op

mod systemet og søger råd hos Holger Mikkelsen, som stiller op for hende.

"Tage Skou-Hansens roman giver mere stof til eftertanke end en hel sæsons såkaldte debatbøger. Og så er det
et kunstværk, med en rigtig levende, tvetydig hovedperson."

„Det er barskt, klogt og tit boblende morsomt.“ – Hans Hertel i Politiken

„Tage Skou-Hansen skriver lige ind på læserens nethinde, lidt tøvende, sanset, sandskuret rent og råt.“ – Tom
Ekeroth i Det Fri Aktuelt

- John Chr. Jørgensen i Ekstra Bladet
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