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Sorgløse Sommerdage Mogens Lehmann Hent PDF Det er ikke Sommeren '47; men der er alligevel godt
varmt den dag, Anders skoledreng og Agnete sygeplejerske sidder i rutebilen. Han skal på ferie hos moster
Anna og onkel Jens på andelsmejeriet. Hun skal passe godsets unge herre, som lige er blevet kørt ned.

Gerningsmændene kan man ikke finde, og mens kornet modner, oplever vi mærkeligt missionærbesøg, brand
på godset, luskede fyre, der sporløst forsvinder, trætte taksatorer, snedige politimænd og svedende pressefolk.
Alt sammen nøje fulgt af Anders og hans fætre og selvfølgeligt af alle i landsbyen, mens den unge herre, i

rullestol, køres her og dér af Agnete. Inspireret af Morten Korch og Herman Bang (samt tilsat et par
ingredienser fra græsk tragedie) er det Sommerdage i en jysk landsby som de var dengang, sært anderledes,

med ung kærlighed, smil og gråd, snyd og svindel - og måske endda et iskoldt mord.
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