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Pedellen Peter H. Fogtdal Hent PDF En dansk pedel drømmer, at Markuspladsen springer i luften den 8.
september kl. 16.00. Han rejser til Venedig for at afsløre terroristen, men bliver mere involveret, end han

nogensinde havde drømt om. "Veloplagt og snurrig roman om det stille dobbeltmenneske." - Thomas Thurah,
Weekendavisen "Et indtagende og sørgmuntert portræt af et menneske, hvis billede af verden er gået i

stykker. Bag sine vrid og hip på normalitetens bekostning giver Fogtdal en opsætning af 90’ernes ensomme
menneske, der ikke lader tidens cool’e psykopat-minimalisme noget tilbage i skarphed og som tilmed er
underholdende." - Elna Mortensen, Litteraturmagasinet Standart "Gennem humor spidder Peter Fogtdal

læseren; han gennemtrænger stille og roligt det vanlige panser, så vores sikkerhed langsomt undermineres.
Ligesom hovedpersonen ved vi heller ikke helt, hvad vi skal tro på længere ... Det er talentfuldt, og det er
underholdende læsning." - Maj-Britt Hestehave, Aalborg Stiftstidende "Peter Fogtdal har begået endnu et

stykke magisk litteratur." - Ugebladet Søndag
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