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Q – Historien om den agtværdige Don Q og hans herlige bedrifter John Carlsen Hent PDF Siden Don Quijotes
kamp mod vindmøllerne har der været tradition for at idealisten, der tror det er muligt at gøre verden bedre,
lider tragiske eller latterlige nederlag. Tilværelsens barske realiteter slår drømmene i stykker. Men i denne

roman er tingene vendt på hovedet. Samfundets negative og desillusionerende anslag kan ikke hamle op med
Don Q’s ukuelige optimisme og iværksætterånd. Han får held med sine forehavender som miljøaktivist,

forretningsmand, opfinder og finansfyrste i et forløb, som spejler tidens moder og unoder i blid satire med bid
op gennem en generation til nu. En finurlig og underfundig historie fortalt af Don Q’s trofaste følgesvend og
sat i en ramme af jysk udkant. Uddrag af bogen: ”Vi nyhedsfolk skal finde nyheder, hver dag, hver time. Og
nyheder er pludseligheder. Katastrofer, mord, ulykker, kriser, skandaler, men også hop i meningsmålinger
eller kæmpeordrer til firmaer. Langsomheder duer ikke. Det går lidt dårligere i en krig eller lidt bedre i et
uland, duer ikke. Langsomme nyheder er en selvmodsigelse. Men hvis ikke verden lige nu er i ny op- eller
nedtur, så må vi selv levere. Derfor har man ”kendis”er. De kan bygges op og brydes ned og bygges op igen,
så de fungerer som nyheder og fylder avisen ud. De er yo-yo’er, en nyhedsreserve, når verden ikke leverer.”
”Så vi er på nedtur,” sagde Q. Jeg bekræftede. ”Hvad gør vi så?” ”Ingenting, vi venter på det går over.” Han

sluttede kort, koncist og konkluderende: ”Jeg er ikke enig, men du bestemmer. Det er dit revir.” Om
forfatteren: John Carlsen (f. 1941) er mag.art. i Litteraturvidenskab fra Aarhus Universitet. Han har arbejdet
som højskolelærer og som bog-anmelder og kronikør ved Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten, og han har
gennem flere årtier lavet fjernsyn ved DR. Han har tidligere skrevet dramatik, romanen Fire mand i en båd og

debatbøger, bl.a Odin og harddisken.
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så?” ”Ingenting, vi venter på det går over.” Han sluttede kort, koncist
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