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Manden der skrev breve Per Vadmand Hent PDF Per Vadmands anden roman ”Manden der skrev breve” er en
psykologisk thriller om kommunalpolitikeren Bent Andersen, der oplever det ultimative mareridt: at få stjålet
sin identitet. Hvem er det, der under hans udlandsrejse har siddet og skrevet ondskabsfulde og injurierende
breve til aviser og privatpersoner i hans navn – og tilmed gjort det så dygtigt, at selv Bent kommer i tvivl:
Har han mon selv skrevet dem uden at vide det? Familie og venner vender ham ryggen, og han må helt alene
prøve at rede trådene ud. Per Vadmand er selv flittig læserbrevsskribent i bl.a. Information, så han har gode
forudsætninger for at leve sig ind i Bent Andersens genvordigheder. Det er en solid, velfortalt og godt

gennemkomponeret spændingshistorie, hvor uhyggen ikke kun er i det ydre handlingslag, men i høj grad
også – og måske endda mest – på det indre psykologiske plan.
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og injurierende breve til aviser og privatpersoner i hans navn – og

tilmed gjort det så dygtigt, at selv Bent kommer i tvivl: Har han mon
selv skrevet dem uden at vide det? Familie og venner vender ham
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Det er en solid, velfortalt og godt gennemkomponeret
spændingshistorie, hvor uhyggen ikke kun er i det ydre handlingslag,
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psykologiske plan.
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