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Mogens og Mahmoud Flemming Jensen Hent PDF MOGENS OG MAHMOUD er historien om et utilsigtet
venskab.

Hvad nu hvis en dansk muslim med mellemøstlige rødder pludselig var nødt til at have sin pæredanske chef
boende i sin lejlighed på 7.sal i Avedøre?

Mahmoud er IT-nørd, Mogens er revisor med slips i neutral farve. Hertil kommer en lidt firkantet
fiskeeksportør fra Hirtshals og hans medbragte kone samt en ung kvindelig fysioterapeut, en columnist og

ikke mindst imamen fra Brønshhøj. Med dette brogede persongalleri samlet i den lille lejlighed på 7.sal er der
lagt på til en politisk komedie, som også viser sig at være en varm kærlighedshistorie.

MOGENS OG MAHMOUD er en menneskelig fortælling om, at vi uanset tro, tradition og kultur er lige så
ens, som vi er forskellige.

Flemming Jensen, født 1948, er forfatter og skuespiller. Debuterede med VEJLEDNING I SÆLFANGST og
har ved siden af sit humoristiske virke forfulgt en mere samfundsengageret linje.
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Mahmoud er IT-nørd, Mogens er revisor med slips i neutral farve.
Hertil kommer en lidt firkantet fiskeeksportør fra Hirtshals og hans
medbragte kone samt en ung kvindelig fysioterapeut, en columnist

og ikke mindst imamen fra Brønshhøj. Med dette brogede
persongalleri samlet i den lille lejlighed på 7.sal er der lagt på til en

politisk komedie, som også viser sig at være en varm
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MOGENS OG MAHMOUD er en menneskelig fortælling om, at vi
uanset tro, tradition og kultur er lige så ens, som vi er forskellige.

Flemming Jensen, født 1948, er forfatter og skuespiller. Debuterede
med VEJLEDNING I SÆLFANGST og har ved siden af sit
humoristiske virke forfulgt en mere samfundsengageret linje.
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