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Med åben pande Arne Herl\u00f8v Petersen Hent PDF Den femtenårige Erwin, der er vokset op i
Adenauerparken i København i 2043, har ikke noget sted at bo, efter at hans mor har hængt sig i en

computerledning. Han bliver taget ved en razzia og sendt til Ochsbüll, hvor han skal uddannes til soldat for
Uniropa. Da bogen udkom i 1992, skrev anmelderne: "Arne Herløv Petersens eminent velskrevne

fremtidsgyser... Bogens groteske humor giver sig ikke mindst udslag i dens stil... Et særdeles velkomment
køligt gys." Jens Juhl Jensen, Information "Scheissegut... Herløv Petersen slår gækken løs i denne

Gesellschaftskunde i gavtyveromanform. Vanvittig og grovkornet. Den kan blive noget af et muss for
gavflabede gymnasiedrenge." John Chr. Jørgensen, Politiken "Tidsånden er taget lige på kornet af en

skriverkarl, der kan ryste de mest hårrejsende tanker og dialoger ud af knojernet. Det er virkelig imponerende
håndværk. Og som al god fremtids-kikkeri... Der er jo lidt om snakken." Steffen Larsen, Aktuelt "I denne

roman går alle Herløvs kvaliteter op i en enhed. "Med åben pande" er et sort show af karat og dimensioner, og
det viser Herløv som humorist i den helt svære misantropiske klasse." Bo Green Jensen, lektørudtalelse "Det

er en særdeles velskrevet, men meget barsk roman." Elin Søborg, lektørudtalelse "Det er begavet
tankeprovokerende og underholdende samfundskritik, ikke bare for skolens ældste elever, der vil blive fanget
lige fra den første sides chokstart, men også for voksne, der måske bedre fornemmer, hvor provokerende en

parodi, hvor fed en ironi og hvor sort en galgenhumor, historien rummer." Jens Verner Nielsen, lektørudtalelse
"Effektiv parodi på alle de hårde drenge, man har mødt i tidens løb." Bo Bjørnvig, Weekendavisen "Herløv
Petersens kolde, dystre, barske og sælsomt morsomme roman...Spændende er bogens sprog... Det er nemt at
opfatte romanen som endnu en grum, fremtidsangst advarsel. Men den kan også læses som en meget sort

satire. Eller endda som en historie med håb." Lars Borberg, Ålborg Stiftstidende
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