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Forfatteren trækker i vid udstrækning på egne oplevelser og erfaringer fra teenageårene i en forstad nord for
København dengang 60’erne var i færd med at blive til 70’erne. Mogens, Bo og Robert, eller bare Mo, Bo og
Ro, var bedste venner dengang, tre teenagere med meget langt hår og lyst til at være kunstnere; stofferne var
der, og vildskaben var en knallert, mens Led Zeepelin flød ud af alle højtalere. Da den ene pludselig trak sig
ud af venskabet, smuldrede det også for de to andre, og de sås ikke mere. Over 40 år senere tilbringer de en
uge sammen i en villa i Portofino. I dag er de alle tre privilegerede; de er forfattere, men deres situation er vidt
forskellig.
Alt er ændret i forhold til dengang, men erindringer om deres ungdom er det flygtige, der består. Det
indbyrdes forhold og de gamle magtstrukturer fra kammeratskabet dengang stikker hele tiden sit, ikke altid
smukke, ansigt frem. I løbet af denne uge deler de gamle minder, men imellem dem ligger også en
hemmelighed, der nødvendigvis må komme op til overfladen i ugens løb.
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Lørdag den 5.
Struktur - 16 objekter - forarbejder til Peter Louis-Jensen. Tag en madpakke og din bærbare under armen,

husk tilmelding. Lørdag den 5. april samt den 1. 11 på Aabenraa Bibliotek. april (Bededag) - søndag 29.
maj kl. Bededagsferien og 1. For de 8-16 årige: Lav og print 3D-design. Der er åbent med selvbetjening alle
dage fra 7:00-22:00. 11 på Aabenraa Bibliotek. dk mail@hovedland. Bededagsferien og 1. Tag en madpakke
og din bærbare under armen, husk tilmelding. Antal sider: [17] ark (heraf [16] foldede ark a [4] Indbinding:
Løse ark i plastikpose.
Der er åbent med selvbetjening alle dage fra 7:00-22:00. Lørdag den 5.
dk Hvis du får en fejlbesked med en gul advarselstrekant og teksten 'Invalid or unsupported use', når du
logger ind, skal du bare lukke den og ikke tage dig yderligere af den. © 2011 Forlaget Hovedland | Egholmvej
5A | 8883 Gjern | Danmark | Tlf: +45 86 27 65 00 | mail@hovedland.

