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Flyvende sommer Karsten Wind Meyhoff Hent PDF Det er sommer, og drengene er samlet hjemme i byen tæt
ved den dansk-tyske grænse. De træner og bader, kæderyger og spiller om penge på grillen. Torden er på vej.
Nogen har lavet et bræk nede i sportshallen. Meyer har fundet sin fars jagtkniv frem. Og fuglene er begyndt at

blive urolige.

Flyvende sommer er en beretning om ungdom, sorgløshed og sort samvittighed. En roman om grænselandet i
mere end én forstand.

ANMELDERNE SKREV
"Meyhoff har en klar og anskuelig fortællemåde. Han skildrer en pubertetsnatur, sådan som enhver kender
den, men derudover med en dyb viden at teenagerens natur, der bevirker, at ens hemmelige anelser om den

bekræftes."
- Nordjyske Stiftstidende

"...knaldgod indledning med både nerve og empati (...) Underholdningsværdien i "Flyvende sommer" er som
sagt i top, og den debuterende forfatter fortjener masser af ros for sit flydende sprog og sine ubesværede

miljøskildringer."
- Jyllands-Posten
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