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Grynt fra hængekøjen Tommy Rosenkilde Hent PDF Forlaget skriver: Er du en af de her mænd, der efter
pensionen ikke har andet at gå op i end at brokke sig over hverdagens mangler og fejltrin, andre menneskers

holdninger og helst så samfundet flytte sig hen, hvor peberet gror?

Så skal du gi’ dig selv en omgang ”Grynt fra hængekøjen”. Her møder du den nu pensionerede overlærer, der
endelig har fået fred. Fred for de umulige børn, de uforstående kolleger, forvaltningen, stat og kommune og
dele af det globale cirkus. Endelig fred og tid til sure opstød over alverdens fortrædeligheder… og tid til bare

at ligge i hængekøjen og fundere. Men du godeste, hvor kan han se de skæve vinkler i stort og småt.
En pose syrlige drops, der i bedste fald - måske mod din vilje - får dig til at trække bare en anelse på

smilebåndet over livets genkendelige finurligheder.
Hvis ikke… skulle du nok være blevet på arbejdsmarkedet.

- Grænseløs rekvalme - om at få kvalme af al den reklame
- Hængning ved daggry - om som pensionist at kravle op i hængekøjen og undgå at falde ned - Røgmatisme -

om utålelige taxachauffører, der altid ved bedre
- Vegetar, veganer eller afghaner? - om madtyranni og kræsenhed

- Hva´ er I´ke´a? - om kunsten at samle et skab fra Ikea sammen med konen - uden efterfølgende skilsmisse
- Post Nordpol - om postens veje og vildveje

- Den kommunale X-faktor - om at politikerne vil det bedste for vi førstegangsfødende, men også med
førstegangsdøende?

- Julen har bragt… om den totale juledisruption
- Ældre Smagen - nyt fra Ældresagens gravkammer

Tommy Rosenkilde er humoristen bag de mange grynt, og han er ganske vist pensioneret overlærer. Men så
ophører ligheden imidlertid. Han ligger bestemt ikke i hængekøjen, men er absolut erhvervsaktiv. Han er en
efterspurgt, underholdende foredragsholder med flere spændende emner i ærmet, og arbejder i øvrigt på fuld

tid som psykologisk terapeut i den privatpraksis, han deler med sin hustru, sexologen Janne Jaaks.
Lysten til at skrive er ikke kommet ud af den blå luft. Han har ”altid” skrevet, og har i flere år været fastansat

tekstforfatter ved en af landets førende radiostationer.
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