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Fjerne mål 1 Arne Herl\u00f8v Petersen Hent PDF Første bind af udviklingsromanen om Pelle fra krigstiden
og frem til det 21. århundrede. Første bind består af punktnedslag i 1947, hvor Pelle som fireårig tuller rundt
på legepladsen, 1952, hvor han er ulveunge og går i kommuneskole, 1957, hvor han bliver forelsket og
politisk interesseret, og 1962, hvor han er begyndt at læse på universitetet. I en prolog om 1942 møder vi
Pelle i fostertilstanden. "Fjerne mål 1" er en udvidet og redigeret udgave af "Imod fremtids fjerne mål" fra
1975. Da den udkom, skrev anmelderne: "Aldri et dødpunkt. Enkelte kapitler... skiller sig ut ved en innsikt i
guttefantasien, som får kapitlet til å stå lysende frem for all tid innen nordisk prosa... "Imod fremtids fjerne
mål" er et tidsdokument og dansk. Men det når ut over tids- og landegrenser." Johan Borgen - Dagbladet

"Romanen er fuld af liv, oplevet og reproduceret med en appetit og en verbal oplagthed, som trods mylderet
af detaljer og af mennesker aldrig virker andenhånds, aldrig trættende." Jens Kistrup - Berlingske Tidende
"En klassisk udviklingsroman af så lødig karakter, at man ikke føler, at det forpligtende navn Pelle er taget
forfængeligt." Ejgil Søholm - Aarhuus Stiftstidende "En bredt underholdende strøm af livs- og tidsbillder."
Marie-Louise Paludan - Weekendavisen "Med sin Pelle leverer (AHP) et opmuntrende billede af en af de

menige i kampen for fremtidens fjerne mål. Det er en ganske dejlig bog." Claus Rude - Aktuelt "Vad som gör
"Imod fremtids fjerne mål" så rik og läsvärd är inte bara den sråkliga träffsäkerheten utan också de många
levanda personproträtten, spännvidden av stämningar och, inte minst, den fasetterada bilden av Danmarks

politiske utveckling under efterkrigsdecennierne." Nicke S.E. Andersson - Expressen
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