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Lisa var Tonys et og alt. Han levede for hende og kun for at være sammen
med hende. Alt andet arbejde, fritid osv. var blot nødvendige onder,
der skulle overstås, så han kunne komme hjem til det rigtige liv sammen
med Lisa. Nu hvor Lisa er død, har Tony mistet den vigtigste grund til at
leve, og han er da også så knuget af sorg, at han konstant er på randen af
plvmnr(l Ret er iirnicldelhrt kun hans hund. der afholder ham fra at tage

—

—

går af vejen for at gøre tykt grin med diverse kendisser blandt publikum,
som ofte ser måbende til, mens de bliver trukket igennem sølet af hans
hurtigsnakkende ordbomhardernent. Ingen u ndsl ipper Gervais’ hammer,
og det rager ham tilsyneladende en hostblomst, hvem der er ofret for hans
ætsende kommentarer, I serien, hvor han også spiller hovedrollen Tony,
forholder det sig ganske anderledes. Tony er rolig, afdæmpet, langsom til
tider også spydig men mest af alt ramt af en voldsom og pinefuld sorg. Da
vi møder Tony, har han for kort tid siden mistet sin kone Lisa til kræften.

den grovkornede engelske komiker Ricky Gervais. Det har angiveligt været
den mest sete serie i Storbritannien i de seneste år. Nogle kender måske
Gervais som den komprornislose vært for Golden Globe, hvor han ikke

After Lfe. Det er titlen på en Netflix-serie, der er skrevet og instrueret af

Svend rinkmann & Anders Petersen
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