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Ubeslutsomhed Benjamin Kunkel Hent PDF Forlaget skriver: Dwight B. Wilmerding er kun 28 år, men
allerede indehaver af en midtvejskrise. Det er selvfølgelig heller ikke særlig inspirerende stadig at bo på
kollegieagtig maner med tre, nogle gange fire, sløve bofæller, have et hjernelamt arbejde som teknisk
supporter hos et medicinalfirma og derudover lide af en kronisk mangel på at kunne tage beslutninger.

En af Dwights bofæller ansporer ham til at prøve et nyt, eksperimenterende stof, der er fabrikeret til at fjerne
ubeslutsomhed. Dwight tager chancen og sluger den første pille, men dog ikke uden at overveje farerne ved
det. Problemet - eller det vil sige et af problemerne - er, at Dwight ikke kan beslutte sig for om pillerne virker.
På en rejse dybt inde i Amazonas jungle i et fremmed land med et andet livssyn, forvandler hans aspirerende

romantiske flugt sig til en munter rejse ind i en uønsket ansvarlighed, en uvelkommen visdom og en
uforventet raison d´être.
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supporter hos et medicinalfirma og derudover lide af en kronisk

mangel på at kunne tage beslutninger.
En af Dwights bofæller ansporer ham til at prøve et nyt,

eksperimenterende stof, der er fabrikeret til at fjerne ubeslutsomhed.
Dwight tager chancen og sluger den første pille, men dog ikke uden

at overveje farerne ved det. Problemet - eller det vil sige et af
problemerne - er, at Dwight ikke kan beslutte sig for om pillerne

virker.
På en rejse dybt inde i Amazonas jungle i et fremmed land med et
andet livssyn, forvandler hans aspirerende romantiske flugt sig til en
munter rejse ind i en uønsket ansvarlighed, en uvelkommen visdom

og en uforventet raison d´être.
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