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Øm Michael Robak Hent PDF Den 49-årige David Bramsen længes mod fortiden. Han savner sin ekskone,
sin halvvoksne søn og de gode gamle dage, hvor verden var langt mere enkel og overskuelig.

En skyet eftermiddag falder han om på sit arbejde midt under et vigtigt ledermøde. Sammenbruddet sender
ham i eksil ved Roskilde Fjord, hvor han sidder i et gammelt sommerhus og ømmer sig, mens vinden synger
begravelsessalmer i vinduesrammerne. Det er fem år siden, han sidst har været i seng med en kvinde. Hans far
er for nylig fundet død på et hårdt og plettet betongulv. Og forude truer den uundgåelige 50-års fødselsdag.

Da vinteren kommer, og sneen lukker grusvejene omkring huset, ser det sort ud for David Bramsen, men en
omskolet kørelærer, en kriminel lillebror og en erfaren kvinde fra fortiden får det hele til at se lidt lysere ud.

Øm er et følsomt portræt af en mand, der har mistet modet og troen på kærligheden. Men også en morsom og
sanselig roman fuld af håb og tro på fremtiden.
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