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Hen over jorden Peter Hovmand Hent PDF 19 barske fortællinger om barndom og manddom. Om dyrekøbte
erfaringer, om kammeratskab og om at finde sin plads i tilværelsen. Om skam og ydmygelse, sejr og triumf -
og om at træffe det rigtige valg før det er for sent. "Historierne i 'Hen over jorden' giver ekko. Ikke mindst dér,
hvor noget afgørende ændrer sig i et menneske eller i et menneskes forhold til de andre. Peter Hovmand har et
meget sikkert blik for de irrationelle mekanismer, der kan binde mennesker til hinanden eller støde mennesker
fra hinanden. Han har en viden om verden, som er forbløffende ... og hans evne til at dække det korte forløb,

så at alt i det kommer frem, er mindst lige så forbløffende." - Jens Kistrup, Weekendavisen "Små tætte
fortællinger, der røber et uhyre skarpt blik for det system af magtanvendelse, trods og ydmygelse, som udgør

den mere hårde del af drenges univers. Hovmand får gang på gang skrevet læseren en kold klump i
mellemgulvet. Han er en fortæller, som kender det mandlige kamphormon fra sin egen krop og kan levere en
temmelig enestående analyse af det rastløse beredskab, der er blevet en hjemløs og uforudsigelig dark horse i
det sociale spil ... Talentet og ikke mindst nerven er ikke til at tage fejl af." - Kim Skotte, Politiken "Stærkest
virker skildringerne fra barndom og ungdom med aggressioner og idiosynkrasier og voldelige situationer
udfoldet blandt kammerater i skolen og banden med magtkamp og gruppepres og vold. Men inde bag den
skal af råhed, som tilfældigheder og situationer provokerer, findes de gode følelser, de bløde længsler og
drømme. Helten ønsker sig ofte væk fra det vilde og voldsomme, når bordet har fanget og det onde kører

friløb. Det er i disse momenter, i den psykologiske spænding Hovmand viser sit mesterskab." - Ejgil Søholm,
Jyllands-Posten
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