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Jensen & Klein på pilgrimsrejse Claus Ib Olsen Hent PDF Duoen Jensen & Klein har været på pilgrimsrejse –
til en forladt engelsk badeby uden for sæsonen! Med England som kulisse kaster de to sig ud i samtaler om
dette og hint. De taler naturligvis om de engelske omgivelser: om englændere, publiv, britisk humor og mad,
om teater i London m.m. Efterhånden kommer de ind på mange års venskab og samarbejde, der har resulteret
i stykker som "Gjøngehøvdingen" og "Jorden rundt i 80 dage". De taler om alder, piller og kosttilskud; om
teater, film, tv og stand-up. Og naturligvis falder der undervejs nogle skarpe kommentarer om tidens politik
og sædernes forfald. En ikke helt almindelig samtalebog med både vid og bid. Claus Ib Olsen er en dansk
filmmagister, tv-chef og forfatter. Han står blandt andet bag bøgerne "Med andre ord", "Sagt om mænd, kys

og kærlighed" og samtalebogen "Jensen & Klein på pilgrimsrejse".
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