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Fjerne mål 2 Arne Herløv Petersen Hent PDF Andet bind af udviklingsromanen "Fjerne mål" består af
punktnedslag i Summer of Love 1967, hvor Pelle møder den forunderlige Tulte og fejrer Københavns 800 års
dag og efteråret 1972, hvor Pelle er gymnasielærer og gift med Eva. De har datteren Dunja på fire år. I 1977
er Pelles ægteskab ved at gå op i sømmene, og i 1982 møder vi ham på en selvdestruktiv druktur gennem et

koldt København.
De fire afsnit er redigeret og ændret fra "Imod fremtids fjerne mål" (1975), "Blussende våger" (1991) og

"Himlen under jorden" (1994).
Da "Blussende våger" udkom, skrev anmelderne:

"Bedre roman end "Blussende våger" skrives der ikke i Skandinavien i dag. Den er lige til Nordisk Råds pris -
mindst!"

Johs. B. Christensen - Aktuelt
"En ordtæt tidskrønike, der har aflyttet perioden med fint gehør. Og den tillader sig at være både realistisk og

underholdende."
Ejgil Søholm - Information

"En stykke vittigt, til tider bidende ironisk danmarkshistorie."
Holger Ruppert - BT

"Hans originale indsats er de myldrende optrin af livet i en generation, der troede, den kunne det hele. Det er,
som om dynamikken fra dengang for en stund er vendt tilbage i Herløv Petersens gnistrende fortællestil."

Claus Grymer - Kristeligt Dagblad
""Blussende våger" er en levende, sammensat og humoristisk skildring af en generation. Ironisk uden at være
ond. Indsigtsfuld uden at være bagklog. Engageret uden at være fanatisk. Foruroliget uden at være fortvivlet.

Et opgør og et selvopgør skrevet af generationens egen medvider - med et forløsende glimt i øjet."
Knud Bjarne Gjesing - Fyens Stiftstidende.
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