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Sensommermørke Claus Grymer Hent PDF Ejnar har modvilligt ladet sig pensionere fra embedet som præst
før tid, efter han begyndte at gå i stå midt i prædikerne, huskede dårligere og dårligere og blev irriteret over
de mindste ting. Nu går han op og ned af sin kone Agnete hele tiden, og det fører til gnidninger mellem
ægteparret. Ordet senil er så skræmmende, men på et tidspunkt bliver en af dem nødt til at sige det.

"Sensommermørke" følger det gamle ægtepars forandrede tilværelse, mens de ser tilbage på minder, der viser,
at ingen af problemerne kun er den enes skyld. En dag beslutter de at tage i familiens sommerhus, hvor

mange af minderne blev skabt. Turen viser sig imidlertid at byde på ting, som ingen af dem havde forudset,
og som det er svært for dem begge at håndtere. Claus Grymer (1946) er en dansk forfatter og journalist. Han
er uddannet journalist på Morsø Folkeblad og har en bifagseksamen i dansk fra Aarhus Universitet. Claus
Grymer debuterede som forfatter i 1973 med digtsamlingen "Skjul", og siden da har han udgivet et væld af

digtsamlinger, romaner og novellesamlinger.
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