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Køb dig lidt tid Thomas Køhler Hent PDF Forlaget skriver: "Køb dig lidt tid" er historien om to domsmænd,
der mødes tilfældigt under en retssag og bliver inspireret til selv at begå en forbrydelse, der kan ændre deres
liv. Det er historien om et tankeeksperiment, der leder de involverede personer væk fra en tilværelse, der er

gået i stå.

Undervejs kommer vi rundt i en række forskellige miljøer, fra det indre København og Sverige til Italien - og
langt ind i gamblingens og amoralens fløjlssorte verden.

" Det er, som det hele begyndte, da han brød med sit konservative livssyn og opløste sin almindelige moral. I
lovens forstand er han en simpel kriminel. En tyv. Men han har jo ikke skuffet nogen konkret. De har taget

pengene fra et fiktivt projekt, noget opdigtet. Som resultat er han ved at finde sig til rette i sig selv, i sin krop,
i sin rolle. " (Uddrag fra bogen)

Thomas Køhler f. 1971.
Cand.mag i russisk og statskundskab 1996. Har arbejdet som tolk, rejseleder, fuldmægtig, special-rådgiver og

konsulent.

Har bl.a. skrevet kronikker i Politiken, Information og Berlingske Tidende.
Udsender sin første roman med "Køb dig lidt tid".
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