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Muren Torben Munksgaard Hent PDF Da den midaldrende forretningsmand Bjørn Thomsen bliver forladt af
sin kone, beslutter han sig for at vende verden ryggen og mure sig inde. Bogstaveligt talt: Han bygger en høj

mur hele vejen rundt om sit hus for at være i fred for resten af verden.

Sådan noget gør man ikke uhindret i det parcelhuskvarter, hvor Bjørn bor. Naboerne vil ikke finde sig i, at
han bare sådan melder sig ud og bryder de uskrevne regler for fællesskabet, og snart begynder en indædt
nabokrig med muren som centrum. Striden eskalerer hurtigt til uanede højder med anklager om indbrud,

tyveri, hærværk og vold.

Torben Munksgaard (f. 1975) debuterede i 2007 med "Retrograd", der blev oversat til svensk, norsk og finsk.
Siden har han udgivet "Den perfekte mand, en selvbiografi" (2009), "Sort hund" (2012) og "I virkeligheden"

(2014). I 2013 modtog Torben Munksgaard Statens Kunstfonds treårige arbejdsstipendium.
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