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Et liv uden mellemrum Martin Miehe Renard Hent PDF Bankassistent Rolf Jeppesen og hans kone Bodil har
altid levet et stilfærdigt og regelmæssigt liv uden at tiltrække sig nogen opmærksomhed. Alt det ændres

imidlertid, da Rolf efter en for ham helt ukarakteristisk indskydelse indsender en kupon til det tyske lotteri og
vinder 4 millioner kroner. Rolf har ikke tænkt sig, at dette skal gøre nogen forskel for hans hverdag, men hans

omgivelser vil det anderledes, og snart opløses hans tidligere så rolige tilværelse i en endeløs række af
katastrofer. Stækket af sin manglende erfaring med livet kan Rolf ikke dæmme op for ulykkerne. Før den dag
han får en god ide. Martin Miehe-Renard (f. 1956), dansk skuespiller, instruktør, komponist og forfatter. Står
bag adskillige kendte børnebøger og -programmer, men er måske mest kendt for sit bidrag til de folkekære

julekalendere om Pyrus. Miehe-Renard er derudover medejer af tv-produktionsselskabet Adapto og medstifter
af Make Do Media.
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