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Bernhard Hvals fortalelser Lars Saabye Christensen Hent PDF Hans navn var Notto Fipp. Han var den
skøreste. Jeg var kun den næstskøreste. Jeg var hans læge.

Lægen Bernhard Hval lider af tvangstanker og en ustyrlig trang til at sige frække ord på de forkerte
tidspunkter! I 1980 sidder han i sin lejlighed i Oslo og ser tilbage på sin skæve og skandalefyldte livshistorie.
Med saft og kraft og et strejf af melankoli fortæller han om sit ægteskab med den dejlige, tennisspillende

Sigrid, og om sit passionerede venskab med kapgængeren Notto Fipp.

Galskab, morskab, videnskab og venskab.

Lars Saabye Christensen er i topform i denne sprogligt rablende roman om forholdet mellem to kantede
mænd med stærke lidenskaber.
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