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Det er derfor de knepper så meget i dette land J\u00f8rgen Leth Hent PDF Jørgen Leth og Morten Sabroe er
begge kendt for en kompromisløs ærlighed, der har skaffet dem både fans og fjender. I denne mail-bog lader
de det gå ud over hinanden. I et halvt år og på tværs af jordkloden udfordrer og provokerer de hinanden i en

mailkorrespondance, hvor ingen slipper afsted med letkøbte meninger eller hurtige svar. Med afsæt i
hverdagen bryder de hinandens grænser, når de siger farvel til høfligheden og goddag til den pågående

nysgerrighed. Det handler om kvinder og kærlighed og sex og liv og krig og film og musik og det velkendte
og det fremmede og Leth og Sabroe og meget, meget mere. De provokerer, parerer og sætter hinandens

tålmodighed og tolerance på prøve. Er Jørgen Leth exhibitionist? Er Morten Sabroe en puritansk
forhørsleder? Og vil Leth nogensinde blive god igen og besvare Sabroes oplæg om den pris, der betales for at

de kan leve det liv de har valgt?
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