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En ærlig mand Lars Kjædegaard Hent PDF En ærlig mand I + II udkom oprindeligt som lydsbogsføljeton og
blev én af de mest streamede på Storytel. Det er historien om en velmenende mand, der driver et samtalested i

provinsen.

Poul Helweg er en attraktiv mand i fyrrerne, der bor i en fiktiv provinsby. Ved et uheld sætter han ild til sine
syge forældres hus, og både moren og faren omkommer i branden. Midt i sorgen og skyldfølelsen modtager
Poul en god nyhed: En opfindelse, han gjorde i sin ungdom er solgt og gør ham rig. Han beslutter sig for at

dedikere sit liv til at hjælpe andre og lejer et postkontor i et lille indkøbscenter, som han omdanner til
samtalerummet Ærligt nærvær. Enhver kan her komme ind til en snak, og Poul er kompromisløs i sin

ærlighed. De besøgende repræsenterer alle samfundets lag - der kommer indvandrere og politikere, socialt
udsatte og overklassefruer. I rummet diskuteres en lang række af nutidens genkendelige dagligdagsproblemer,
der ofte munder ud i en samfundskritik. Der tales for eksempel om skilsmisse, misbrug, race, ensomhed og

forældreopdragelse.

Poul bliver hvirvlet ind i flere konflikter. De sociale myndigheder forsøger at tvangsfjerne hans søsters syge
søn efter farens selvmord. Han involveres i et tilsyneladende tilfældigt skuddrab, og da hans vinduer bliver

overmalet med antisemitisk graffiti, arbejder han sammen med det lokale politi for at opklare sagen.
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