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Posten Jørgen Thorgaard Hent PDF David er postarbejder. Hans tilværelse er nøje tilrettelagt, delt mellem
arbejde og seriøse interesser, domineret af en far, hvis maniske tyranni tangerer det vanvittige.

På en af sine postruter kommer David i forbindelse med en gammel stalinist og hans kvindelige logerende.
Dette møde sætter skred i hans fredsommelige liv. Der oprulles et drama, som stiller David over for en

belastende prøve og fører ham ind i de aktuelle – og farlige – modsigelser i den kommunistiske
forvandlingsproces.

David bliver prøvet på flere planer. Vigtigere end den ydre spændende udfordring, hvis forløb Jørgen
Thorgaard skildrer med et godt håndelag for den politiske thriller, er den personlige rute ind mod en større

forståelse af hans eget liv og en mere værdig behandling af det.

Jørgen Thorgaard (1939-1992) var forfatter, teolog, foredragsholder og TV-vært. Fra 1965 til 1979 var han
sognepræst ved Osted Kirke, men han måtte ofte tage orlov for også at passe sit job i Danmarks Radio. Som
forfatter har Jørgen Thorgaard især skrevet romaner og krimier, men han har også bidraget til bøger om

religion og dansk politik.

"Det er først og fremmest en meget spændende bog, Jørgen Thorgaard har skrevet, der atter en gang
understreger hans store format som thriller-skribent. Som en anden John le Carré formår hans at holde styr på
de tusinde muligheders tråde for til sidst at binde dem sammen i en smuk og logisk sløjfe." - Lotte Thyrring

Andersen, Land og Folk
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