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Forfølgeren Jakob Brønnum Hent PDF Forlaget skriver: Forfatter Peter Hahn har skrevet sit livs roman!
KROP, et mesterværk - i hvert fald i forfatterens egne øjne - er kommet fra trykken, og det litterære

gennembrud står for døren. Der er kun et problem: Litteraturkritiker Jonatan Frederick Aarup, Danmarks mest
magtfulde anmelder, har aldrig kunnet lide Hahns arbejde. Og da Aarup afleverer en sønderlemmende,
karriere-ødelæggende svada i landets største avis, bliver Hahn opslugt af hævnlyst og sender først Aarup
anonyme e-mails med brudstykker af kritikerens egne tekster - og dernæst forfølger og udspionerer Hahn
ham. Besættelse af Aarup eskalerer hurtigt, og først den nat, hvor Hahn vakler rundt i byen med blod på

hænderne, kommer han til sig selv...

Jakob Brønnum (f.1959). Uddannet cand.theol. Redaktør for Præsteforeningens Blad. Debuterede i 1988 med
digtsamlingen "Horisont". Forfatter til en lang række bøger og artikler, herunder romanerne "Den lange

søndag" (1994), Mørke (1996), Forfølgeren (2007), og novellesamlingen "Pinballmesterens drøm" (2010).
Var formand for den skønlitterære gruppe i Dansk Forfatterforening i 1994-2002 og forfatternes repræsentant i

Biblioteksafgiftsnævnet under Kulturministeriet 1996-2003.

"Ideen med at omsætte den filosofiske diskussion af forholdet mellem kritiker og forfatter til et kammerspil
med kriminalistiske overtoner er glimrende, virkelig glimrende." - Jyllands-Posten

"Jakob Brønnum kan virkelig skrive, både klogt og underholdende." - Berlingske Tidende
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