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Tirsdag beskriver en dag i en gammel mands tilværelse og dykker ikke mindst ned i hans minder om et
begivenhedsrigt og dramatisk liv. Mens verden har ændret sig for øjnene af ham, har han taget livet, som det
kom, og selvom han har begået ikke så få ugerninger, har han aldrig fortrudt noget som helst. Imens han
alderstynget foretager dagens gøremål, tænker han tilbage på sin tilværelse som lejesoldat, drikkebror,

voldtægtsmand, jagerpilot, abedræber, skørtejæger og lastbilchauffør. Og på kvinderne Erna og Simone, som
han har

levet sammen med.

Indimellem bliver han afbrudt af en pige fra socialkontoret,som han prøver at føre bag lyset, for han nægter at
give sig en millimeter, når det kommer til hans frihed.

Den gamle mand har hele livet udelukkende været drevet af sin opportunisme og ikke brugt tid på
forkromede idealer. Som helt ung bliver han sendt til Belgisk Congo som straf for en voldtægtsforbrydelse.

Her bliver han bl.a. hvervet som lejesoldat og kæmper under frihedskampen for både oprørerne og
kolonimagten, og uden moralske skrupler både voldtager, stjæler og myrder han.

Da han senere i livet vender tilbage til Belgien, tegner der sig et noget andet billede af manden, som med stor
ømhed følger Simone og Erna til graven.

Der tegnes et overbevisende troværdigt portræt af den gamle mand, så han fremstår umoralsk og alligevel
sympatisk, og de dramatiske erindringer fra både hjemlige egne og eksotiske himmelstrøg berettes med en
næsten skræmmende nøgtern telegramstil. Er man til action, er der også smæk forskillingen. Der er nemlig

ikke langt fra tanke til handling for den gamle, som betvinger både jagerfly og racerbiler og nedlægger dyr og
kvinder på stribe.

Elvis Peeters, der figurerer som forfatter til Tirsdag, er egentlig et pseudonym for den belgiske forfatter Jos
Verlooy, der i samarbejde med sin kone Nicole van Bael har skrevet flere bøger. Under samme pseudonym har

Verlooy også været forsanger i rockbandet Aroma di Amore.

Tirsdag blev nomineret til priserne Libris Literatuur Prijs i 2013 og AKO-literatuurprijs i 2012.
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