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Frokost for dæmoner Peter H. Fogtdal Hent PDF Romantikken blomstrer mellem de nygifte Nanna og Steen
Michael, og fremtiden ser lys og lovende ud, indtil virkeligheden banker på døren, og Steen Michael opdager
sider af Nanna, som han aldrig før har set. Da Steen Michael langt om længe møder Nannas familie til en
grotesk og lidt for underholdende middag, truer hendes charmerende maske med at springe af og afsløre

hendes sande ansigt.

"Det er endnu engang, i dette tredje hug, som romanforfatter, lykkedes Peter Fogtdal at skrive en både klog,
morsom og meningsfuld roman ..."

– Venstrepressen

"Dette er Peter Fogtdals tredje og klart bedste roman. Den er et langt stykke af vejen morsom i sin satiriske
energi over for tidens fascination ved det skinbarlige, glamourøse. Skæve billeder, opskruede

sammenligninger og falden-på-halen-komik. ... udarter sig fra en Panduro-pudsig lovestory til et mindre
psykodrama."

– Politiken

"Et moderne eventyr om et parforholds vej ud af fuldkommenhedens romantiske illusion. I øvrigt er den lille
roman en god historie i tråd med tiden. Lige til at filmatisere."

– Berlingske Tidende

Peter H. Fogtdal (f. 1956) er forfatter til en lang række romaner, bl.a. bestsellerne Zarens dværg,
Flødeskumsfronten, Drømmeren fra Palæstina og Lystrejsen. Flere af dem er udkommet i udlandet. Han vandt
den frankofone litteraturpris i 2006 for Le Front Chantilly (Flødeskumsfronten). Er uddannet dramatiker, har
skrevet to tv-spil til DR og har arbejdet som satiriker på P3 samt som skrivelærer på Portland State University

i Oregon, hvor han har boet siden 2005.
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