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Jord i hovedet Dennis Jürgensen Hent PDF Det hele starter i en burgerbar. Vores helt, Edgar, ser hende, den
ultimative skønhed med de flotteste blå øjne, ved det bord han sidder ved, mens han er ved at fortære en

burger. Lammet over hendes skønhed taber han bøffen fra sin burger ned i hendes avis, hvorefter han ser sig
nødsaget til at erstatte den for enhver pris.

Sådan starter "Jord i hovedet". På en temmelig gakket måde forsøger Edgar at komme i kontakt med
drømmepigen i sit liv. Desværre lader alt til at gå galt, og Edgar drager konklusionen, at han er forbandet og
desuden lider af en dødelig sygdom. Det hele bliver ikke bedre af, at han er alene i forældrenes store rønne af

et hus, hvor ingen kan komme ham til undsætning.

For Edgar er der ikke nogen mellemvej, da han først har fået kontakt med hende; et liv uden hende er ikke
noget liv. Altså er der ingen vej udenom selvmord, hvis hun kommer udenfor hans rækkevidde. Og med alle
de uheld forbandelsen nedkalder over ham og sygdommens fremmarch, skulle dette ikke være umuligt. Da

han ydermere får job i en bedemandsforretning synes dette som et sikkert tegn fra skæbnen.
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