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Sidste tog Morten Sabroe Hent PDF Morten vokser op på Bellevues solside som yngste søn af en

forhenværende tårnspringer og Cirkusrevy-direktøren, Den Gyldenblonde. Moderen, der lever i skyggen af
sin egen glorværdige ungdom, foragter sit afkom og den dagligdags trummerum, hendes liv har indskrænket
sig til. Som ung familiefar forlader Morten kone og barn – og forærer dem kvit og frit strandvejsvillaen på vej
ud ad døren – for at følge en altopslugende trang til at skrive. Han springer ombord på et fantasmagorisk tog
drevet frem af dylanske toner, med rocken, filmen, journalistikken og studenteroprøret som baggrundstæppe,
for at undslå sig den værst tænkelige skæbne: at stivne i en småborgerlig tilværelse. Sidste tog er Morten

Sabroes selvbiografiske roman om en materielt forkælet opvækst i en forstad nord for København, om tiden
som lapset playboy og livet som fattig skribent på bistand. Det er en tids- og generationskrønike, som skildrer

et sammensat menneske, der hungrer efter livet, men samtidig er dødsensangst for tilværelsen.
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