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Sortefod Ola Bauer Hent PDF I Sortefod er Tom nu blevet 16 år. Efter fem år på 'kostskolen for vanskelige
børn' kommer han i 1957 hjem til sin mor Lister og dennes elsker Robert. Robert fejrer triumfer som

speedwaykører, men Lister er forsvundet ind i sig selv og har ikke ytret et eneste ord, siden hendes tidligere
elsker Munken forelskede sig i hushjælpen Helga og rejste til Spitsbergen. Tom har overlevet det, han ser som
sine to personlige krige: kostskolen og tabet af drømmekvinden Helga og sin bedste ven og mentor Munken.
Vi hører om hans seksuelle debut med ungarske Kocsis og følger hans venskab med Døden og Livet. I skolen
omskriver han noveller af Hemingway, afleverer dem som norsk stil og imponerer sin lærer Flågvitet, der ikke

aner, hvad han skal stille op med den talentfulde og uslebne diamant.

"Andet bind af Ola Bauers hæsblæsende romanserie om Tommy indfrier de forventninger, man fik efter det
første … Da Tommy til sidst pakker rygsækken, tager passet og pistolen og stikker af fra det hele sammen
med Eva, sidder man tilbage med en følelse af at have været oppe i den store rutsjebane. Det skyldes ikke
blot alle de trakasserier og indre dramaer, han kommer ud for, og som gør Oslo til en skæbneby på linje med

Hamsuns Kristiania. Ola Bauers sproglige kraftværk gavner sagen mindst lige så meget og vækker
forventninger om de kommende bind. Bliver Tommy nogen sinde voksen? Jeg håber det ikke. En

skandinavisk eksistentialistisk udviklingsroman, hvor tyngdeloven er ophævet, ser vi ikke hver dag." – Lars
Bonnevie, Weekendavisen

"Ola Bauer går til angreb både på det velbjergede borgerskab og de forlorne attituder. Der er masser af
kompromisløs knytnæve i hans prosa, den oprørske energi er til tider ved at blæse læseren omkuld, og Jannie

Jensens oversættelse yder den snertende præcision i stilen fuld retfærdighed. Så nu venter vi bare på
fortsættelsen af historien om Tommy, der føjer sig flot og vitalt til en vældig norsk tradition for

udviklingsskildringer." – Jørgen Johansen, Berlingske, *****

"Sortefod er andet bind i den mageløse fortælling om Tom. Løjerne og galskaben danser hen over siderne.
Man læser med skiftevis et fjoget smil og hyler af grin. Det ene øjeblik er vi på vej ned i bukserne på bager-
ekspedienten Eva. Det næste får vi kørt grus op i fjæset på den lokale speedway-bane eller bevidner kostelige

scener i klasselokalet. Hit med de sidste to bind!" – Georg Hilton, Ekstra Bladet
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indfrier de forventninger, man fik efter det første … Da Tommy til
sidst pakker rygsækken, tager passet og pistolen og stikker af fra det
hele sammen med Eva, sidder man tilbage med en følelse af at have
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udviklingsroman, hvor tyngdeloven er ophævet, ser vi ikke hver

dag." – Lars Bonnevie, Weekendavisen
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forlorne attituder. Der er masser af kompromisløs knytnæve i hans
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og Jannie Jensens oversættelse yder den snertende præcision i stilen
fuld retfærdighed. Så nu venter vi bare på fortsættelsen af historien
om Tommy, der føjer sig flot og vitalt til en vældig norsk tradition
for udviklingsskildringer." – Jørgen Johansen, Berlingske, *****

"Sortefod er andet bind i den mageløse fortælling om Tom. Løjerne
og galskaben danser hen over siderne. Man læser med skiftevis et
fjoget smil og hyler af grin. Det ene øjeblik er vi på vej ned i

bukserne på bager-ekspedienten Eva. Det næste får vi kørt grus op i
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