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Buemundet guitarfisk Nikolaj Zeuthen Hent PDF Forlaget skriver: Stefan Bak Dalgaard vil på den ene side
gerne blive til noget og have succes. På den anden side hader sig selv for netop dette begær. Han har satset på
at blive forfatter, men må indse, at alt ikke går efter planen. Hans forlægger og bedste ven har travlt med nye,
unge digternavne, og legaterne er ved at slippe op. Samtidig er han familiefar med ondt i hovedet, han er
seksuelt udhungret og i evig kamp med sit eget dårlige humør. Og så er han til stadighed plaget af sin

svigermor, hendes smartphone og hendes Politiken.En aften møder Stefan en gammel studiekammerat på et
værtshus, og her opstår spørgsmålet: Er Stefan kunstner, eller skal han tage imod et tvivlsomt tilbud om at

deltage i konsulentprojektet Stresskompagniet, hvor der kun måske kan være penge i fremtiden?
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