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Torsdag før onsdag Ole Juul Hent PDF Henning er sidst i halvtredserne og gift igennem mange år med Betty.
Han mener selv, hans tilværelse er ret problemløs. Ganske vist har han ofte bekymringer i forholdet til sin søn
Jan, der er venstreorienteret og kritisk over for sin far. Men han elsker sin søn og sin kone og anser deres
samliv for lykkeligt. Ja, faktisk spekulerer han slet ikke over sit ægteskab, det er en så selvfølgelig ting, at

torsdag skulle komme før onsdag, hvis noget skulle ændre det …

Ole Juul (1918-2009) var en dansk journalist og forfatter, der arbejdede som korrespondent i Norge, Finland
og Tjekkoslovakiet under 2. verdenskrig. På grund af sit arbejde for modstandsbevægelsen måtte Juul i 1943
flygte til Sverige, hvor hans første bøger blev udsendt. Juul bevægede sig inden for mange forskellige genrer

lige fra serien af drengebøger om Jesper til rejselitteratur og voksenromaner.
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torsdag skulle komme før onsdag, hvis noget skulle ændre det …

Ole Juul (1918-2009) var en dansk journalist og forfatter, der
arbejdede som korrespondent i Norge, Finland og Tjekkoslovakiet
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