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En natsværmers bekendelser Allan Erik Mortensen Hent PDF Tilværelsen er befriende svær og frustrerende
nem. Sådan oplever Allan i hvert fald dagligdagen. Han er vokset op i en tid, hvor hverdagen var styret af
kvinder. Skønne, fantastiske, uransagelige, kropumulige kvinder. Og det blev starten på en rutsjetur gennem
indtryk, ideer, oplevelser og følelser. Fra opvæksten i den kriseramte arbejderklassefamilie over svigt, sorg,
vold, misbrug, død, sex, kærlighed, omtågede idealer og jagten på endeløs sjov til noget, der nok må kaldes
modenhed. En Natsværmers Bekendelser er kort sagt historien om et liv, der er blevet brugt efter bedste evne.
Uddrag af bogen ”Ved du, hvad jeg gør ved dig? Jeg river kraftedeme dit hoved af, og så kan du gå hjem og
tude hos din mor og sige ”moar, jeg har ikke noget hoved.” Jeg er pisseligeglad!” Jeg var ved at begynde at
grine, og det så de desværre. ”Synes du, det er sjovt?” brølede Morfar og pustede sig op. ”Nej,” svarede jeg,
let smilende. ”Jeg er bare lidt usikker på, hvordan jeg skal tude og tale til min mor, hvis Klaus har revet mit
hoved af! Får jeg det med i en pose, eller hvad?” Klaus sprang op og spurgte, om jeg skulle være fræk, og jeg
svarede, at det skulle jeg ikke, men at jeg til gengæld skulle tisse rigtig meget. Om forfatteren Allan Erik
Mortensen (f. 1970) er vokset op på Frederiksberg, men bosat i Slagelse. Han har bl.a. arbejdet som slagter,
manuskriptforfatter, skuespiller og instruktør, før han i 2006 uddannede sig til folkeskolelærer. Han er gift og

har fem børn plus en bonusdatter. En Natsværmers Bekendelser er hans litterære debut.
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