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Forløberen Ola Bauer Hent PDF Tom er nu 56 år og har ikke sat sine ben i Norge, siden han stak til søs for
fyrre år siden. Sommeren 1997 kommer han gående over grænsen fra Finland med en køjesæk over skulderen

og sandaler af bildæk på fødderne. Han bor på et herberg i Oslo sammen med himmelstormere og
asylansøgere og tager et job som avisbud. I Paris har Tom tiltusket sig et manuskript fra sin tidligere lærer
Flågvitet, som forsøgte at begå selvmord og blev indlagt på et asyl. Da Tom glemmer det hos en kvinde, han
har mødt på en bar, ender han med at blive indkaldt til et møde hos et større forlag, der vil lancere ham som
det nye geni. Den norske litteratur har ligget på dødslejet, men nu kommer Tom, redningsmanden, ham de har

ventet på i mange år.

"Den norske beatforfatter Ola Bauers fjerde og sidste roman om Tom, forfatterens alter ego, lever op til de
foregående bind med prosa så viltert som en urskov. Det går i høj fart over stok og sten, over fjelde og dale,
gennem menneskelige labyrinter og gennem et Oslo, som både er forandret fysisk og mentalt. Som i de øvrige
romaner kan læseren nyde et fabulerende og farverigt billedsprog, der cementerer Ola Bauers position som sin

generations største fortæller." – Lars Ole Knippel, Jyllands-Posten, *****

"Med sit fragmenterede og springende væsen er romanens form i dyb samklang med portrættet af den
utilpassede og ensomt søgende strejfer Tom. Det er outsiderens hjemkomst, Bauer skildrer, og dynamikken er

uforandret. Der er både ætsende raseri og hudløs desperation i den norske beatdigters afskedsroman, der
samtidig sætter et markant punktum for en af den norske litteraturs store udviklingshistorier." – Jørgen

Johansen, Berlingske, *****

 

Tom er nu 56 år og har ikke sat sine ben i Norge, siden han stak til
søs for fyrre år siden. Sommeren 1997 kommer han gående over
grænsen fra Finland med en køjesæk over skulderen og sandaler af
bildæk på fødderne. Han bor på et herberg i Oslo sammen med

himmelstormere og asylansøgere og tager et job som avisbud. I Paris
har Tom tiltusket sig et manuskript fra sin tidligere lærer Flågvitet,
som forsøgte at begå selvmord og blev indlagt på et asyl. Da Tom
glemmer det hos en kvinde, han har mødt på en bar, ender han med
at blive indkaldt til et møde hos et større forlag, der vil lancere ham
som det nye geni. Den norske litteratur har ligget på dødslejet, men
nu kommer Tom, redningsmanden, ham de har ventet på i mange år.

"Den norske beatforfatter Ola Bauers fjerde og sidste roman om
Tom, forfatterens alter ego, lever op til de foregående bind med
prosa så viltert som en urskov. Det går i høj fart over stok og sten,
over fjelde og dale, gennem menneskelige labyrinter og gennem et
Oslo, som både er forandret fysisk og mentalt. Som i de øvrige

romaner kan læseren nyde et fabulerende og farverigt billedsprog,
der cementerer Ola Bauers position som sin generations største

fortæller." – Lars Ole Knippel, Jyllands-Posten, *****



"Med sit fragmenterede og springende væsen er romanens form i dyb
samklang med portrættet af den utilpassede og ensomt søgende
strejfer Tom. Det er outsiderens hjemkomst, Bauer skildrer, og
dynamikken er uforandret. Der er både ætsende raseri og hudløs
desperation i den norske beatdigters afskedsroman, der samtidig
sætter et markant punktum for en af den norske litteraturs store
udviklingshistorier." – Jørgen Johansen, Berlingske, *****
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