Pressemeddelelse
Bo Green Jensen er aktuel med En kugle af liv
– om og til hans syvårige datter Ava
Hvordan er det at blive far, når man egentlig var begyndt at tænke
på pensionen? I en alder af 56 blev Bo Green Jensen i 2012 far for
tredje gang og opdagede, at der altid er en ny akt i livet. I En kugle
af liv fortæller han sin datter Avas historie fra de første streger på
graviditetstesten, til hun når skolealderen.
Bogen handler i høj grad om at få et barn i en sen alder, om at være en sam
menbragt familie, om at genfinde livsglæden gennem kærligheden til sin fami
lie uanset aldersforskelle og blodsbånd, og om at opdage, at livet altid slår
kolbøtter og byder på noget nyt. Kort sagt: om stort og småt. Formidlet med Bo
Green Jensens sædvanlige varme, humor, eftertænksomhed og selvironi.
En kugle af liv er en beretning til Ava, skrevet og samlet, så hun kan se,
hvordan tingene var i de første syv år af hendes liv. Men det er lige så meget
en beretning til alle os andre, der forstår at indsætte navnene på vores egne
nære og kære og kan spejle sig i Green Jensens underfundige fortællinger fra
hverdagen.
Dette er den fjerde stak personlige papirer, Bo Green Jensen har samlet til bog
form, siden han i 1987 begyndte at bidrage til ‘Levned og Meninger’-klummen
i Weekendavisen. Den er skrevet til alle Green Jensens trofaste læsere – ligesom
nye sagtens kan hoppe på her, hvis de har mod på at blive klogere på livet.
Tegneren Gitte Skov har kongenialt og med kærlig humor fortolket teksterne.
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