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Ikke altid sådan her Peter Hovmand Hent PDF Forlaget skriver: Historierne handler ofte om voldsomme
oplevelser der ændrer hovedpersonens liv i et koncentreret øjeblik. Således prøver vidt forskellige mennesker
på hver deres måde at påvirke deres skæbne i en bedre retning. Men det er bestemt ikke altid det ender som

de havde håbet på ...

Vi kommer bl.a. tæt på den rige alkoholikers svanesang, skæbner på brandsårsafdelingen, den gamle
købmands møde med en røver, nye kærlighedsforhold i storbyen, et djævelsk faldskærmsspring, taberens

forsøg på at overleve i provinsen, børshajens forliste drømme og håb ... og meget, meget mere.

»Peter Hovmands noveller er mesterlige ... hans indsigt i den menneskelige hverdags-psykologi er
fænomenal, hans fornemmelse for selvbedraget er evident, men først og fremmest er hans kunstneriske sans
for at tilrettelægge en handling og dosere afsløringen med læseren som indforstået og spændt medvider

forrygende.«
*****

- Niels Houkjær, Berlingske
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