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Appelsiner: Tolv fortællinger Peter D\u00fcrrfeld Hent PDF De tolv noveller i "Appelsiner" foregår alle i
genkendelige miljøer i København og Berlin, mens der under overfladen ulmer en erindring om nazismens
Tyskland og den brutalitet og systematiserede vold, der kendetegner det mørke kapitel af verdenshistorien.
Novellerne er samtidig udtryk for en bekymring over den meningsløse vold, der endnu hersker i vores
samfund, der bliver mere og mere rodløst og ensomt. Den danske forfatter Peter Dürrfeld (f. 1942) er

uddannet lærer og underviste i en lang årrække på N. Zahles Gymnasieskole i København. Peter Dürrfeld
debuterede som forfatter i 1976 med romanen "Kandidaten", og siden er det blevet til en perlerække af

romaner og novellesamlinger. Ved siden af sit forfattervirke interesserer Peter Dürrfeld sig i høj grad for skak
og musik, hvilket han har udgivet et utal af bøger og artikler om, blandt andet for Kristeligt Dagblad og

Information.
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