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Gamle, gnavne mænd. Du kender begrebet, og du kender typen, men hvordan undgår man at havne i fælden?
Svenske Dag Sebastian Ahlander har skrevet en livsklog lille håndbog for den nødstedte pensionist, der

mærker, at glæden, livsmodet og gnisten trænger til et pift i den rigtige retning. Hvordan mander man sig op,
når nu det hele alligevel snart er slut? Hvor er alle vennerne blevet af? Og hvem er ham kalkunhalsen i
spejlet? At blive gammel er brolagt med dårlige nyheder, men for den, der tør vende bøtten, rummer
alderdommen muligheden for - for sidste gang i livet - at komme til skelsår og alder og, som Ahlander

formulerer det, ganske enkelt at nå livets højdepunkt!

 

Forjættende, ikke sandt? Håndbog for glade gubber, der er blevet en kæmpe bestseller i Sverige og Norge, er
fuld af morsomme, overraskende og inspirerende råd for den kommende eller nyblevne pensionist. Hvad

enten han er din mand, din far, din bedstefar eller dig selv, er den her bog, den bedste håndsrækning du kan
give gubben, som vil være dig ´evigt´ taknemmelig. Dag Sebastian Ahlander, der selv er generation ´44, og

som tidligere diplomat og børnebogsforfatter har oplevet lidt af hvert i livet, både af det sure og det søde, øser
af sin viden på ganske uimodståelig vis, så vedtagne surmulesandheder vendes på hovedet, og mulighedernes
land åbner i al sin stilfærdige storslåethed. Som han siger: Herfra går det kun fremad og opad mod slutningen.
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