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Bare rolig han kommer ikke langt til fods Callahan John Hent PDF Roser er røde, violer er blå. Min krop er
kvæstet, min pik ligeså. Den amerikanske tegner John Callahan fortæller på sin egen uforbeholdne måde om
sit usædvanlige liv, herunder konflikterne, der tårnede sig op, da han som 21-årig alkoholiker blev lam fra
brystet og ned. Men også hvordan han tacklede sin nye livssituation og med en tusch i sin delvis lammede
højre hånd langsomt vendte tilbage til livet og blev vittighedstegnernes enfant terrible. Callahan skånede
ingen og gjorde grin med alle befolkningsgrupper, især blinde, døve, talehæmmede, rullestolsracere,

epileptikere, men for så vidt også alle andre med et mindre handicap: politikere, socialrådgivere, mødre,
fædre ... I anledning af Gus Van Sants filmatisering (2018) af bogen med Joaquin Phoenix i hovedrollen

genudgives "Bare rolig ..." som e-bog, rigt illustreret med et udvalg forfatterens morbide tegninger. "Denne
selvbiografi er af det som store selvbiografier gøres af." – Weekendavisen "Den sorte humors mester" – Det

fri Aktuelt

 

Roser er røde, violer er blå. Min krop er kvæstet, min pik ligeså. Den
amerikanske tegner John Callahan fortæller på sin egen uforbeholdne
måde om sit usædvanlige liv, herunder konflikterne, der tårnede sig
op, da han som 21-årig alkoholiker blev lam fra brystet og ned. Men
også hvordan han tacklede sin nye livssituation og med en tusch i sin
delvis lammede højre hånd langsomt vendte tilbage til livet og blev
vittighedstegnernes enfant terrible. Callahan skånede ingen og gjorde
grin med alle befolkningsgrupper, især blinde, døve, talehæmmede,
rullestolsracere, epileptikere, men for så vidt også alle andre med et
mindre handicap: politikere, socialrådgivere, mødre, fædre ... I
anledning af Gus Van Sants filmatisering (2018) af bogen med



Joaquin Phoenix i hovedrollen genudgives "Bare rolig ..." som e-bog,
rigt illustreret med et udvalg forfatterens morbide tegninger. "Denne

selvbiografi er af det som store selvbiografier gøres af." –
Weekendavisen "Den sorte humors mester" – Det fri Aktuelt
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