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Geddesvinget Finn Jeppesen Hent PDF Forlaget skriver: Finn Jeppesen debuterede i 2003 med digtsamlingen
Evigt  - Digte hurtigt efterfulgt af digtsamlingen Nyt lys (2004). I 2007 udkom den 46 årige forfatter med
Haiku digtsamlingen Solsortens Bad. I 2009 kom børnebogen Historien om de to skovmus, men Finn
Jeppesen er hele tiden på udkig efter nye spændende emner og er nu aktuel med en anderledes roman:

Geddesvinget.

Geddesvinget er historien om den omsorgssvigtede Andreas og dennes møde med den kunst interesserede Pia,
deres korte tid sammen i et – sjældent set – ægte kærlighedsforhold.  Historien er samtidig en socialrealistisk

skildring af – og tydelige sympati – for samfundets svageste og deres til tider oversete tilværelse.
Beskadigede liv der følger den stribe lys, som en halvåben dør levner, for hvem morgendagen eksisterer som

noget fjernt og uvirkeligt. Skæbner som for længst har opgivet at råbe velfærdsstaten og os andre op.
Der er således hints til politik, folks indstillinger og pressens magt.

Bogen er - trods sit dunkle tema – ikke tung, men letlæselig og momentvis humoristisk og naturbeskrivende.
Geddesvinget henvender sig ikke til nogen specifik målgruppe, men den modne læser vil nok få den største

læseoplevelse.
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