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Kan den snakke? Preben Steen Nielsen Hent PDF Kan den snakke? - 12.000 dage set fra en kørestol er Preben
Steen Nielsens farverige fortælling om at være anderledes og ligeglad med det. Preben har muskelsvind og er

derfor afhængig af andres hjælp døgnet rundt. Det hindrer ham dog ikke i at have haft et særdeles
begivenhedsrigt liv, hvor han til stadighed har formået at udfordre sig selv, gjort op med andres fordomme
omkring det at være handicappet, iscenesat spektakulære events og fremsat vidtløftige udmeldinger på de
sociale medier, der er nået ud til et stort publikum.Preben Steen Nielsen er hudløst ærlig i sin beretning og
skåner ikke sig selv på nogen måde. Heller ikke når det drejer sig om prekære emner som sex og kærlighed,
der, for mange i hans situation, byder på ikke så få udfordringer - kapitlerne om hans besøg i en stripbar og

hos såkaldte "glædespiger" rammer ned i en række tabuer tilsat lige dele humor og selverkendelse.
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