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Flyver i natten Max Ulrich Klinker Hent PDF Flyver I natten foregår blandt pæne bohemer i København i
1980’erne. Det er før regnearkenes tid – livsnydere dominerer gadebilledet de aftener og nætter, hvor Gustav
Nerben lader sig transportere fra musikværtshuse og diskoteker på jagt efter beruselser og uforpligtende sex.

Gustav Nerben er pilot og en tidlig søndag morgen lader han sig overtale til at tage en flyvning til Rønne,
Bornholm. Handlingen i romanen foregår over 24 timer med blik tilbage på den opvækst, der har formet

Gustav Nerbens sorgløse og socialt beskyttede liv. Gustav Nerben er pilot for et flyveselskab, der opererer fra
Kastrup. 1. marts er opgaven en levering I Rønne lufthavn. Flyver I natten er en historie fra 1980’erne, om
mod og loyalitet, nihilisme og kærlighed. Max Ulrich Klinkers forbillede er helt ud i titlen den franske

ikonforfatter Saint-Exupery.
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