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Lykkeland Ole Frøslev Hent PDF Thomas Mortensen er en venlig og fremkommelig mand. Midaldrende,
fraskilt og folkeskolelærer. Han er nogenlunde tilfreds med sit liv, men har det svært med skoleverdenens
omvæltninger. Pludselig er han blevet en hæmsko for den pædagogiske udvikling – og hvirvles ind i

behandlingssystemet med psykotests, skemaer, kurser og samtaler.

Ole Frøslev Christensen (født 1943) er dansk forfatter og kriminalforfatter og uddannet lærer. Frøslev
specialområde er spændingsromaner og politiromaner fra Besættelsestidens København.

"Sjovt og stramt fortalt, med den sande satirikers troldsplint i øjet, djævelsk underholdende." – Henrik
Skovsbo, Århus Stiftstidende

"Romanen er morsom og faktisk optimistisk, selv når det ser sortest ud. Frøslev maler ikke fortiden rosenrød,
men han lægger ikke fingrene imellem, når han skildrer det moderne tyranni, som bag sin liberale pluralisme

lige så stille og sikkert kræver indordning og adlydelse". – Bo Tao Michaëlis, Politiken
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