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Hønsehunde René Fredensborg Hent PDF "Fred sad helt roligt og forsøgte at stikke hovedet gennem sine
egne røgringe. Han skrattede af grin, hver gang Erik Paaske og Jimmy Pop løb forbi.

– Hvad er der at grine af? De er burhøns, for fanden. Burhøns,

der vil bytte hår. Livet er et skide hønsehus, hvor vi alle sammen

sidder og galer op på hver vores lille hylde, fordi vi drømmer om

noget større. Men vi er pakket ind i hønsenet. Forstår du, hvad

jeg mener, Fred? Lykken er et autobord, det sagde Shubidua. Men

hvad er et autobord? Og hvem ejer hønsefabrikken? Det gør de

rige, og de vil beholde magten, og derfor fylder de os med fedtsyrer

og papvin. Derfor er vi for dovne til at feste, så taget løfter

sig. For dovne til andet end at æde lort og skide det ud igen. Vi

skider konstant i egen rede, vi skider på hinanden, og vi skider på

os selv. På konen og æggene. På børnene, for christ sake. Børnene!"

"Hønsehunde" er René Fredensborgs satiriske debutroman. Bogen udstiller den moderne, kreative mand og
hans stræben efter både storhed og tryghed. To ting, der sjældent er forenelige, men som til gengæld fungerer

fabelagtigt som rugekasse for vaskeægte voksenbørn.
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og papvin. Derfor er vi for dovne til at feste, så taget løfter

sig. For dovne til andet end at æde lort og skide det ud igen. Vi

skider konstant i egen rede, vi skider på hinanden, og vi skider på

os selv. På konen og æggene. På børnene, for christ sake. Børnene!"

"Hønsehunde" er René Fredensborgs satiriske debutroman. Bogen
udstiller den moderne, kreative mand og hans stræben efter både
storhed og tryghed. To ting, der sjældent er forenelige, men som til

gengæld fungerer fabelagtigt som rugekasse for vaskeægte
voksenbørn.
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