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Manden i glasset Benn Q. Holm Hent PDF "Røven fuld af penge, og en pik i laser. Men ingen medaljer for
lang og tro tjeneste …"

Efter mange år i udlandet slår den udbrændte forretningsmand Giovanni Baltzer sig ned i København, hvor
han kort studerede som ung. Baltzer har købt et falleret antikvariat i en anonym sidegade. Det perfekte
gemmested, hvor ingen kommer forbi, og lyset aldrig falder ind. Men timeglasset er ved at løbe ud, og

fortiden tager i døren. Baltzer er ligeglad. For problemet er i virkeligheden fremtiden …

Manden i glasset er fortællingen om Giovanni Baltzers forunderlige rejse fra den danske provins til magtens
cirkler og tilbage igen til der, hvor han aldrig rigtig kom fra. En roman om hjemløshed og eventyrlyst, om
våben, sex og bøger. Og længslen efter det allersidste lange kys, mens solen går ned bag glasset, og det snart

er slut.

ANMELDERNE SKREV
"Holms vanlige kynisme skinner tydeligt igennem i "Manden i glasset", der er vældig medrivende (...) Særligt
spændstige er scenerne fra besøgene hos en amerikansk kærestes politisk engagerede familie. Her får man

virkelig fornemmelsen af, hvilken smooth operator vores antihelt er."
- Jyllands-Posten

"Holm udskifter denne gang sin lette storbymelankoli med en hæsblæsende og humoristisk kynisme, der
passer godt til vores slyngelhelt, der ikke hedder Giovanni for ingenting. Gino er en don juan, en

gennemrejsende ikke bare i lande, men også kvinder."
- 4 hjerter, Politiken

 

"Røven fuld af penge, og en pik i laser. Men ingen medaljer for lang
og tro tjeneste …"

Efter mange år i udlandet slår den udbrændte forretningsmand
Giovanni Baltzer sig ned i København, hvor han kort studerede som
ung. Baltzer har købt et falleret antikvariat i en anonym sidegade.
Det perfekte gemmested, hvor ingen kommer forbi, og lyset aldrig
falder ind. Men timeglasset er ved at løbe ud, og fortiden tager i
døren. Baltzer er ligeglad. For problemet er i virkeligheden

fremtiden …

Manden i glasset er fortællingen om Giovanni Baltzers forunderlige
rejse fra den danske provins til magtens cirkler og tilbage igen til der,

hvor han aldrig rigtig kom fra. En roman om hjemløshed og
eventyrlyst, om våben, sex og bøger. Og længslen efter det allersidste

lange kys, mens solen går ned bag glasset, og det snart er slut.

ANMELDERNE SKREV
"Holms vanlige kynisme skinner tydeligt igennem i "Manden i
glasset", der er vældig medrivende (...) Særligt spændstige er
scenerne fra besøgene hos en amerikansk kærestes politisk

engagerede familie. Her får man virkelig fornemmelsen af, hvilken



smooth operator vores antihelt er."
- Jyllands-Posten

"Holm udskifter denne gang sin lette storbymelankoli med en
hæsblæsende og humoristisk kynisme, der passer godt til vores

slyngelhelt, der ikke hedder Giovanni for ingenting. Gino er en don
juan, en gennemrejsende ikke bare i lande, men også kvinder."

- 4 hjerter, Politiken
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