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Langballe Mads Bregenov-Pedersen Hent PDF Forlaget skriver: Det er ikke gratis at have sine meningers
mod. Det har Jesper Langballe lært. For eksempel da han en majaften i 2008 blev slået ned i det indre

København. Overfaldsmandens begrundelse: »Hvad fanden, er det dig?!« Det har nu ikke skræmt Langballe
fra at være sig selv. Han siger fortsat sin mening og deler vandene. Ligesom han har gjort det, siden sin første

klumme i Jyllands-Posten i 1960’erne.

Langballe er en biografi om det kontroversielle holdningsmenneske Langballe, der med Tidehverv,
Forældrenes Børnekommission og sit medlemskab af Folketinget har skaffet sig et trofast følge af

modstandere i offentligheden. Men bogen er også et portræt af den afholdte Langballe: den skarpe humorist,
som tør sætte ord på politiske de problemer, der optager almindeliger mennesker; landsbypræsten, der uge

efter uge prædiker for fulde huse; familiefaderen, der på godt og ondt har ført et hus med åbne døre.
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