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JEG-roman Rolf Bagger Hent PDF En ung forretningsmand tvinges til at tage stilling til sit eget satte og

ensformige liv, da han møder en gammel veninde, der lever et rodløst liv uden fast arbejde eller bopæl. Hun
minder ham om den frihed, der følger med ungdommen, men som man lige så stille mister i takt med, at man
går ind i de voksnes verden. Han står nu over for et valg mellem at fortsætte af samme løbebane som før, eller
om han skal droppe ud af rotteræset og genfinde sin tabte frihed, som han ser hos sin gamle veninde. Men

hvad, hun ikke formår at forklare ham, er, at friheden også har sin pris. For at holde fast på den har hun måttet
ofre elementer af livet, som han ellers tager for givet. Rolf Bagger er født i 1937. Han er uddannet i

litteraturstudier og har erfaring inden for så forskellige områder som militæret, Etisk råd og journalistik. Efter
sin debutroman, Fremmed by, i 1959 har han udgivet en lang række samtidsromaner, der skildrer vidt

forskellige skæbner i det danske samfund helt op til i dag.
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