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Tsunami Arne Herl\u00f8v Petersen Hent PDF Den hvislende hvæsen steg i styrke, det kogte i

underverdenen, det var en tyk stråle af lyd, en syden af dampturbiner, det var verdensslangen, der rullede sig
ud og hvæsede med åbent gab mod solen. Og så kom braget. Et drøn, der overfaldt deres mentale

volumenkontrol og pressede nålen over i det røde felt, trykkede den fast mod højre ende af skalaen. Et brag,
der tvang dem til at åbne munden for ikke at sprænge trommehinderne, og som fik dem til at blive stående
med åben mund, som fisk der er trukket op af vandet, og stirre med tomme øjne ud ad vejen, på den søjle af

støv, der nu stod op mod himlen, mens lyden forplantede sig videre under dem som en skælven af
jordskorpen. Da Tsunami udkom i 2003, skrev anmelderne: "Forfatterens pen glimter, sprutter og sprudler hen
over siderne så læseren er åndedøden nær...Arne Herløv Petersens nye roman er en farverig, vildtvoksende og

gruopvækkende fortælling om et undertrykt folk,der slår igen overfor denne verdens globaliserede
magtcentre....En flintrende knaldhård fiktiv reportage" Carsten Clante - DR Kulturnyt "Han har sproget i sin
fulde magt, han skriver spændende - også ironisk - om den sydamerikanske hverdag... Et vældig godt og

intenst tilbud om eksotiske steder og gigantiske katastrofer, der frit kan nydes fra sofaen." Bettina Heltberg -
Politiken "Han fremfører uomgængeligt sit ærinde med sikker og vidende hånd." Mads Kastrup - Berlingske

Tidende "Arne Herløv Petersen skriver godt - sproget flyder... med rammende formuleringer, kvikke
iagttagelser, mundrette dialoger etc." Katinka Bruhn - Weekendavisen "En hæsblæsende spændingsroman

med hårdkogte agenter og blodige magtkampe... Arne Herløv Petersen er en dreven og professionel
historiefortæller, og "Tsunami" skrider frem i et medrivende og stadigt accelererende tempo. Romanen er

oplagt som forlæg til en film." Knud Bjarne Gjesing - Fyens Stiftstidende "En af de bedste danske
agentromaner i adskillige år er Arne Herløv Petersens Tsunami. Det er ikke bare en spændende historie, men

også en fortælling der holder sig så tæt op af virkeligheden, at den kunne være foruroligende" George
Zeuthen - Arbejderen
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fast mod højre ende af skalaen. Et brag, der tvang dem til at åbne
munden for ikke at sprænge trommehinderne, og som fik dem til at
blive stående med åben mund, som fisk der er trukket op af vandet,
og stirre med tomme øjne ud ad vejen, på den søjle af støv, der nu
stod op mod himlen, mens lyden forplantede sig videre under dem
som en skælven af jordskorpen. Da Tsunami udkom i 2003, skrev
anmelderne: "Forfatterens pen glimter, sprutter og sprudler hen over
siderne så læseren er åndedøden nær...Arne Herløv Petersens nye
roman er en farverig, vildtvoksende og gruopvækkende fortælling

om et undertrykt folk,der slår igen overfor denne verdens
globaliserede magtcentre....En flintrende knaldhård fiktiv reportage"



Carsten Clante - DR Kulturnyt "Han har sproget i sin fulde magt, han
skriver spændende - også ironisk - om den sydamerikanske

hverdag... Et vældig godt og intenst tilbud om eksotiske steder og
gigantiske katastrofer, der frit kan nydes fra sofaen." Bettina

Heltberg - Politiken "Han fremfører uomgængeligt sit ærinde med
sikker og vidende hånd." Mads Kastrup - Berlingske Tidende "Arne
Herløv Petersen skriver godt - sproget flyder... med rammende

formuleringer, kvikke iagttagelser, mundrette dialoger etc." Katinka
Bruhn - Weekendavisen "En hæsblæsende spændingsroman med

hårdkogte agenter og blodige magtkampe... Arne Herløv Petersen er
en dreven og professionel historiefortæller, og "Tsunami" skrider
frem i et medrivende og stadigt accelererende tempo. Romanen er

oplagt som forlæg til en film." Knud Bjarne Gjesing - Fyens
Stiftstidende "En af de bedste danske agentromaner i adskillige år er
Arne Herløv Petersens Tsunami. Det er ikke bare en spændende
historie, men også en fortælling der holder sig så tæt op af

virkeligheden, at den kunne være foruroligende" George Zeuthen -
Arbejderen
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