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Manden der ville være sund Niels Lillelund Hent PDF Manden var blot et kedeligt restprodukt af den vestlige
civilisation. Han levede et tankeløst liv, der med stor sikkerhed ville ende med døden. Tiden, byen og verden
bugnede af healere, terapeuter, rådgivere, hypnotisører, naturlæger, åndemanere, kommentatorer, kokke,
clairvoyante, litterater, idoler, idealister, aerobicinstruktører, diætister, kiropraktorer og bioeksistentielle

psykologer, men manden fortrak at blive hjemme. Så blev det på højere sted besluttet at gøre noget ved det.
Man tog manden ved vingebene og sendte ham ud i alle afkroge; til det højeste bjerg og den mest skumle
kælder, til London, Los Angeles, Paris og Damhustorvet for dog at se, om han ikke det ene eller det andet

sted kunne finde den ånd, det sande livsgrundlag, der kunne omvende ham og rette ham op, menneskeligt set.
Sådan blev han til manden der ville væres sund. Adskillige svinkeærinder og sidespring hører med til

historien, men det følgende er den sande beretning om hans rejse. Niels Lillelund, født 1965, er cand.mag. og
journalist på Jyllands-Posten. Han arbejdede en periode som croupier på Casino Copenhagen fra dets start i
1991. "Rouletten" fra 1999 er hans første roman, som året efter blev fulgt op af "Besat til anden side".
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