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Den lange søndag Jakob Br\u00f8nnum Hent PDF En dag går Johannes Wexel, hobbyfotograf, amok og
skyder sin datter og ekskone. Bibliotekaren Carl Brinchel, der er formand for den fotoforening, Wexel var

medlem af, modtager noget uvilligt Wexels imponerende bogsamling af afdødes familie. Meningen er, at han
skal værdisætte og sælge Wexels bøger og dermed lade pengene komme foreningen til gode. Men Brinchel
overtages af en sær besiddertrang. Ud fra Wexels bogsamling, hans pornografi og hans papirudklip dukker et
billede op af en mand, hvis trang til at systematisere verden endte i et frådende vanvid. Og mens Brinchel
sidder i kælderen og forsøger at systematisere Wexels bøger, begynder Wexels ludende skikkelse at smelte

sammen med Brinchels egen. Jakob Brønnum (f.1959). Uddannet cand.theol. og redaktør for
Præsteforeningens Blad. Debuterede i 1988 med digtsamlingen "Horisont". Forfatter til en lang række bøger

og artikler, herunder romanerne "Den lange søndag" (1994), Mørke (1996), Forfølgeren (2007), og
novellesamlingen "Pinballmesterens drøm" (2010). Var formand for den skønlitterære gruppe i Dansk

Forfatterforening i 1994-2002 og forfatternes repræsentant i Biblioteksafgiftsnævnet under Kulturministeriet
1996-2003. "En højst original, psyko-litterær thriller, en raffineret roman om det moderne menneske og dets
katastroferamte selvoptagethed. Jakob Brønnum skriver om det afsind, der lurer bag den paranoide passion,

enten det drejer sig om erotisk besiddelseslyst eller intellektuel besættelse." – Jyllands-Posten
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