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En gratis omgang Ulrik Fackmann Hent PDF ”En gratis omgang” er en satirisk fortælling om den berømte
forfatter Callus Riffburgers sidste tid. Under turbulente omstændigheder møder Callus Riffburger en ukendt
forfatterspire. Sammen begiver de sig ud på en spontan rejse, hvor de jagter sandheden om Riffburgers

forfatterskab. Det bliver til en ikke helt ufarlig mission med alvorlige omkostninger til følge.

Advarsel: ”En gratis omgang” bør ikke læses af dedikerede Callus Riffburger fans med sarte nerver.

"En gratis omgang" er Ulrik Fackmanns skønlitterære debut-udgivelse.

Længde: 30.100 ord svarende til cirka 100 normalsider.
_________________________________________________________

Uddrag:
»Småborgerlig. Din forbandede mørkemand. Vig bort fra mit åsyn. Hvad ligner det at beskylde mig for at være

en håndværker?«
»Håndværker? Nå ja. Forfattergerningen er vel også et håndværk.«

»Ja ja, og en tømrers arbejde er vel også en slags kunst? Har man hørt en loppe gø. Nej, ved du hvad. Når
tømreren drikker, så bliver tagkonstruktionen skæv. Men når kunstneren drikker. Ja, så får han inspiration. Se det
er en væsentlig forskel. Afholdsmænd kan hoste hjem til missionshuset. Men de skal ikke hindre mig i at skrive

eller lægge en dæmper på mit frisind.«
Jeg kiggede fortvivlet på Callus Riffburger. Blikket var iskoldt. Fråden stod om hans mund. En flaske lå sikkert i

den ene hånd. Nu ville han vel ikke bruge den som kasteskyts?
Måske skulle jeg minde ham om, at han var erklæret pacifist. Nej, det gik nok ikke. Hidtidige forsøg på at

appellere til kulturradikale kerneværdier syntes ikke at have nogen gavnlig effekt.
Der var brug for en afledningsmanøvre.
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