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Jeg nægter Per Petterson Hent PDF To mænd mødes tilfældigt en tidlig morgen på broen over til Ulvøya i
Oslo. Tommy og Jim. De har ikke set hinanden i 35 år, men fra barnsben og indtil de var 18 år gamle, var de
uadskillelige, som brødre. Det var et venskab, der var lige så naturligt som det at trække vejret. Da de mødes
igen, står Jim og fisker på broen, og Tommy kommer kørende i sin nye Mercedes. Fortid møder nutid i det

døgn vi følger dem, i starten af september, 2006.

"Suveræne Petterson skriver ligesom at trække vejret … oprørende og gribende." – Søren Vinterberg,
Politiken, ♥♥♥♥♥

"… både rørende og suverænt underspillet roman …" – Jeppe Krogsgaard Christensen, Berlingske, *****

"Per Petterson bekræfter endnu en gang, at han er en af Nordens førende realistiske forfattere. Øm til skindet.
Men mørket og melankolien følger altid med ... Og igennem det alt sammen hører vi Per Pettersons egen
karakteristiske forfatterstemme, dyb, sårbar, insisterende. Tættere kommer man ikke på et drengesind." –

Liselotte Wiemer, Kristeligt Dagblad
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