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Duens tænder Arne Herløv Petersen Hent PDF I en fremtidsverden er Johanne på vej til en konference i
Sydamerika med sin telepatiske hamster. I flyet møder hun den mærkelige Malzhuis og i Sydamerika bliver
hun forelsket i Churumá fra Guyana. Johanne og Churumá opdager, at Malzhuis har planer om at redde

dyrene ved at udslette menneskeheden med biologiske våben. Jagten på terroristen kulminerer på en forladt
atol i Stillehavet.

Da bogen udkom i 1993, skrev anmelderne:
"Selv om jeg totalt mangler gehør for science fiction-genrens fantasikonstruktioner, har jeg læst "Duens
tænder" med begejstring. Utrolig megen kontant viden om dunkle sager er formidlet så klart og med en så
formidabel sprogformåen, at man alene af den grund må imponeres. Det er en farverig vision af en kærlig

verden for alle jordens folk. Utopi? Javel. Men uden drømme dør vi."
Ejgil Søholm - Information

"Budskabet er enkelt og bevægende.. En flot, debatskabende "grøn" spændings- og kærlighedsroman, som
også virker helt nødvendig."
Hans Fl. Kragh - Ekstra Bladet

"Arne Herløv Petersen er en spændstig og fantasifuld sprogskaber. "Med åben pande" var skrevet i et
selvkonstrueret eurosprog, og verden i "Duens tænder" er virkelig set og sanset gennem en økologisk

bevidsthed."
Knud Bjarne Gjesing - Fyens Stiftstidende

 

I en fremtidsverden er Johanne på vej til en konference i Sydamerika
med sin telepatiske hamster. I flyet møder hun den mærkelige
Malzhuis og i Sydamerika bliver hun forelsket i Churumá fra

Guyana. Johanne og Churumá opdager, at Malzhuis har planer om at
redde dyrene ved at udslette menneskeheden med biologiske våben.
Jagten på terroristen kulminerer på en forladt atol i Stillehavet.

Da bogen udkom i 1993, skrev anmelderne:
"Selv om jeg totalt mangler gehør for science fiction-genrens

fantasikonstruktioner, har jeg læst "Duens tænder" med begejstring.
Utrolig megen kontant viden om dunkle sager er formidlet så klart
og med en så formidabel sprogformåen, at man alene af den grund
må imponeres. Det er en farverig vision af en kærlig verden for alle

jordens folk. Utopi? Javel. Men uden drømme dør vi."
Ejgil Søholm - Information

"Budskabet er enkelt og bevægende.. En flot, debatskabende "grøn"
spændings- og kærlighedsroman, som også virker helt nødvendig."

Hans Fl. Kragh - Ekstra Bladet
"Arne Herløv Petersen er en spændstig og fantasifuld sprogskaber.
"Med åben pande" var skrevet i et selvkonstrueret eurosprog, og
verden i "Duens tænder" er virkelig set og sanset gennem en

økologisk bevidsthed."
Knud Bjarne Gjesing - Fyens Stiftstidende
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