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50/50-deleordning Theis Christiansen Hent PDF Forlaget skriver: Esben er stadig bitter. Og det er der
egentlig ikke noget at sige til.

Han har rundet de 40, han sidder fast i det folkeskolelærerjob, han hader, og det er lykkedes for hans ekskone
Karla ikke alene at få gennemtrumfet en skilsmisse, men også at få ham vippet ud af deres fælles parcelhus i

Ølstykke.
Nåh ja, og så er han flyttet ind hos sin MOR, fordi ingen har fundet en lejlighed til ham endnu.

Så det er svært at opretholde selvværdet og kampgejsten, når ens liv lægges mere og mere i ruiner, og når
man både skal kæmpe med ekskonen om samvær med datteren samt med sin mor om at få sit gamle værelse -

der nu er blevet motionsrum - tilbage.
Tager den selvretfærdig tabermand kampen op, eller resignerer han og åbner endnu en pakke Snøfler?

"Esben er bitter: 50/50-deleordning" er anden del af den kronologiske udgivelse af serien, der begyndte i
Ekstra Bladet i 2015.
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gennemtrumfet en skilsmisse, men også at få ham vippet ud af deres
fælles parcelhus i Ølstykke.

Nåh ja, og så er han flyttet ind hos sin MOR, fordi ingen har fundet
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