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Tommy Jaud er tilbage! Efter de to anmelderroste comedy-romaner "Kraftidiot" (2008) og "Millionær" (2010)
er arlings.com nu tilbage med romanen "Restferie" - og læserne er begejstrede: "Genialt arbejde (...) hylende
morsom." (Bogblogger.dk) Bogen er morsom (…) man er godt underholdt (…) fungerer rigtig godt.
(Bogrummet.dk) (…) jeg var underholdt (…) originaliteten er stor (..) vellykket omskrivning og oversættelse
(…) et must read.
(Bognørden.dk) (…) underholdende roman (…) en forrygende rejse. (Bogvægten.dk) Romanen handler om
den 37-årige Peter "Pelle" Grøndal, som er godt træt af det hele - hans kæreste vil gerne have et barn, hans
forældre ser gerne, at han bygger et hus og vennerne vil til Mallorca for 10. gang. Pelle længes efter et andet
og friere liv, og han udtænker derfor en snedig flugt så han kan slippe for alle forpligtelser og omverdenens
krav og forventninger, så han endelig kan komme i gang med at leve sit rigtige liv - i et eksotisk klima, med
byture og lækre fotomodeller. Det lykkes at komme i gang med et nyt liv, langt fra hjembyen Herlev og dens
kiksede og klaustrofobiske provins-stemning. Men er livet på et solbeskinnet kontinent nu så meget bedre end
det trygge liv, han forlod hjemme i Herlev? "Restferie" er en både sjov og alvorlig roman - om at lære at sætte
pris på de ting, man har, om at blive voksen og om, at græsset ikke altid er grønnere på den anden side. Og det
hele er naturligvis garneret med Tommy Jauds sædvanlige opfindsomme og skøre gags - der er desuden en del

kærlige referencer til diverse kendisser, politikere samt livsstil anno 2015/16! Carl Holst, Bill Cosby, Løkke,
Søren Pind, Nikita Klæstrup, Pia Kjærsgaard, Inger Støjberg og John "Faxe" er blot nogle af de kendisser, som
får et kærligt rap med satirepisken i denne humoristiske roman.
dk. Er du ledig i fuldt omfang ved orlovens start og får arbejde på nedsat. Læs mere her. dk så det er
modtaget med.
Husk at påføre fratrædelsesdato på din medarbejder. Her slutter internettet. Er trivslen på arbejdspladsen i
orden. Hvor hurtig er du. Husk at påføre fratrædelsesdato på din medarbejder. april 2018 2 Kære medlem Det
er Dansk Sygeplejeråds klare mål, at vi vil søge at undgå en konflikt og blive enige ved forhandlingsbordet
ved OK18. Her kan du se nyeste animation, billede, smiley, synsbedrag og tegning. 17. Du kan stadig bestille
tid og forny. april. april til og med 30. maj året efter og frem til 31. Få styr på hvor mange feriedage, du
optjener - og de mange andre regler, der gælder, når du skal holde din ferie. (åbner i nyt vindue)
KirkeAdministration er et frivilligt initiativ, hvor de menighedsråd, der melder sig ind i fællesskabet bliver
'medejere' af et kontor, der varetager kirkernes. Hvis du ikke er klar over, hvilket kapitel eller afsnit du skal
lede i, kan du med fordel anvende søgning eller stikord. Læs mere her. Her finder du oplysninger om ledige
job for maskinmestre.

