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Fredsrejsen Arne Herl\u00f8v Petersen Hent PDF Seks hundrede år efter atomkrigen strejfer små grupper
mennesker rundt i urskoven, hvor København lå, i stadig kamp mod mutanter og kæmpestore edderkopper.
Kia er en pige på femten år i en flokkene. Hun har født to børn og ædt dem begge to. Hun møder den sære
Ethan, der helt alene har lært sig at læse og at bygge en tidsmaskine for at tage tilbage i tiden og forhindre

krigen. Men det bliver Kia, der kommer til at rejse tilbage til København 1990. I bogen, der er skrevet i 1982,
er Gorbatjov anført som sovjetisk præsident i 1990 og Svend Auken som dansk statsminister. Det kom til at
passe med Gorbatjov, men ikke helt med Auken. Spørgsmålet er nu, om Kia kan få afværget den truende krig,
og om det betyder, at alle problemerne så er løst - eller om det først er nu, problemerne bliver uoverskuelige.

Da bogen udkom i 1983, skrev anmelderne: "En barsk humoristisk fantasi over livet i det tropiske,
atomforbrændte København... Et spændende spil med tidsmaskinens muligheder og farer. En pessimistisk
vurdering af chancen for, at menneskeheden kan blive klogere. Og en spids satire over Danmark i dag. En

fortælling der sætter gnister gang på gang og lader læserhjernen op til en masse viderearbejde." Lars Borberg
- Aalborg Stiftstidende "Petersens fantasi blomstrer fint i fremtiden" Anders Bodelsen - Politiken "Det er en
dyster beretning. Men for fanden, hvor er den god. Takket være Arne Herløvs muntre og satiriske måde at
berette på." Herman Oschlak, Land og Folk "Arne Herløv Petersen slår alle hidtidge rekorder i grotesk

indledning, selv i denne genre. Og den groteske indledning følges op i handlingen... Jovist, Herløv Petersen
kan sin metier." Tage Eskestad - Flensborg Avis

 

Seks hundrede år efter atomkrigen strejfer små grupper mennesker
rundt i urskoven, hvor København lå, i stadig kamp mod mutanter og
kæmpestore edderkopper. Kia er en pige på femten år i en flokkene.
Hun har født to børn og ædt dem begge to. Hun møder den sære

Ethan, der helt alene har lært sig at læse og at bygge en tidsmaskine
for at tage tilbage i tiden og forhindre krigen. Men det bliver Kia, der

kommer til at rejse tilbage til København 1990. I bogen, der er
skrevet i 1982, er Gorbatjov anført som sovjetisk præsident i 1990 og
Svend Auken som dansk statsminister. Det kom til at passe med

Gorbatjov, men ikke helt med Auken. Spørgsmålet er nu, om Kia kan
få afværget den truende krig, og om det betyder, at alle problemerne



så er løst - eller om det først er nu, problemerne bliver
uoverskuelige. Da bogen udkom i 1983, skrev anmelderne: "En
barsk humoristisk fantasi over livet i det tropiske, atomforbrændte
København... Et spændende spil med tidsmaskinens muligheder og
farer. En pessimistisk vurdering af chancen for, at menneskeheden
kan blive klogere. Og en spids satire over Danmark i dag. En

fortælling der sætter gnister gang på gang og lader læserhjernen op
til en masse viderearbejde." Lars Borberg - Aalborg Stiftstidende
"Petersens fantasi blomstrer fint i fremtiden" Anders Bodelsen -
Politiken "Det er en dyster beretning. Men for fanden, hvor er den
god. Takket være Arne Herløvs muntre og satiriske måde at berette
på." Herman Oschlak, Land og Folk "Arne Herløv Petersen slår alle
hidtidge rekorder i grotesk indledning, selv i denne genre. Og den
groteske indledning følges op i handlingen... Jovist, Herløv Petersen

kan sin metier." Tage Eskestad - Flensborg Avis
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