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Langt nede Nick Hornby Hent PDF Nytårsaften på toppen af Topper’s House. Et højhus i det nordlige
London, hvor fire mennesker, der hver især har besluttet at gøre en ende på det hele, tilfældigt mødes.

Martin Sharp er en falleret tv-stjerne, der havde det hele; et godt job, kone, børn og berømmelse, indtil han
ødelagde det for sig selv ved at have en affære med en pige på 15.

Maureen er nødt til at gøre det nytårsaften; hun har nemlig fået en institution til at passe sin
multihandicappede søn Matty. Han er hele hendes liv, men hun kan ikke klare presset længere, og selv om det

strider mod hendes stærke katolske tro, har hun besluttet at begå den største synd af dem alle.

Jess er datter af en fremtrædende politiker, og hun er klar til at flyve. Ud over taget på Topper’s House og lige
lukt ned i det store intet. Godt hjulpet på vej af syv Bacardi Breezers, to stærke øl og en eksplosiv cocktail af

savn og ensomhed.

Og endelig er der JJ, høj og sej amerikaner, der ligner en rockstjerne og til tider tror, at han spiller guitar som
en. Hans band er gået i opløsning og kæresten har forladt ham.

LANGT NEDE er en lidt trist, ret morsom og meget gribende historie om livet, når det bliver for meget;
fortalt af fire væsensforskellige stemmer, der alle har gode grunde til at ønske døden - men som på vejen ned,

bliver overhalet af livet.

 

Nytårsaften på toppen af Topper’s House. Et højhus i det nordlige
London, hvor fire mennesker, der hver især har besluttet at gøre en

ende på det hele, tilfældigt mødes.

Martin Sharp er en falleret tv-stjerne, der havde det hele; et godt job,
kone, børn og berømmelse, indtil han ødelagde det for sig selv ved at

have en affære med en pige på 15.

Maureen er nødt til at gøre det nytårsaften; hun har nemlig fået en
institution til at passe sin multihandicappede søn Matty. Han er hele
hendes liv, men hun kan ikke klare presset længere, og selv om det
strider mod hendes stærke katolske tro, har hun besluttet at begå den

største synd af dem alle.

Jess er datter af en fremtrædende politiker, og hun er klar til at flyve.
Ud over taget på Topper’s House og lige lukt ned i det store intet.
Godt hjulpet på vej af syv Bacardi Breezers, to stærke øl og en

eksplosiv cocktail af savn og ensomhed.

Og endelig er der JJ, høj og sej amerikaner, der ligner en rockstjerne
og til tider tror, at han spiller guitar som en. Hans band er gået i

opløsning og kæresten har forladt ham.



LANGT NEDE er en lidt trist, ret morsom og meget gribende
historie om livet, når det bliver for meget; fortalt af fire

væsensforskellige stemmer, der alle har gode grunde til at ønske
døden - men som på vejen ned, bliver overhalet af livet.
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