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Termittens vej Hans Peter Rolfsen Hent PDF Hans Peter Rolfsens roman "Termittens vej" følger fire unge, der
har vendt samfundet ryggen. De voksnes verden forbinder de med hykleri og konformitet, og hvor hård deres
egen verden end er, så er den at foretrække. Vi følger deres håbløse tilværelse med stofmisbrug og vold, hvor
hadet til samfundet altid brænder som en ild imellem dem. I hinandens selskab skubber de grænserne for,
hvad der er tilladeligt, og pludselig er der ikke længere nogen moral til at stoppe dem i at føre deres

voldsfantasier ud i livet... "Rå og modbydelig (...) skærende håb- og hudløs (...) men det, der løfter historien
til en litterær oplevelse, er den underliggende tone af sorg, de små sprækker og forskydninger hos de unge, og
den store, satiriske Peter Greenaway‘ske slutning." – Lektørudtalelse Hans Peter Rolfsen er en dansk forfatter.
Han bevæger sig inden for mange forskellige genrer og har både skrevet romaner, noveller, fagbøger samt en

lang række børne- og ungdomsbøger.
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