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Simmer Arne Herløv Petersen Hent PDF Simmer er en bondedreng, der vokser op på Langeland i slutningen
af det 11. århundrede. Han dur ikke til så meget andet, så han bliver sendt til Odense for at læse til præst. Ved

tilfældighedernes spil bliver han viklet ind i de politiske og kirkelige intriger og kommer til en spille en
afgørende rolle ved drabet på Knud den Hellige.
Da bogen udkom i 2005, skrev anmelderne:

"Arne Herløv Petersen skriver på et stort overskud, hans sprog er fuldt af finurligheder, og hans brug af ironi
er på et muntert, fint niveau... "Simmer" er en bog, man har det rigtig godt med; så godt, at man bliver lidt

ked af det, når sidste side er vendt."
Mette Winge, Politiken

"Jamen tænk, jeg måtte grine højt! Det er ellers ofte tonefaldet i mange historiske romaner, der irriterer.
Højtideligt eller bevidst "jævnt" og under alle omstændigheder blottet for humor. Så derfor er Arne Herløv
Peteresens roman "Simmer" sådan en herlig overraskelse, for her må der gerne grines, skønt fortællingen er
nok så grum... Arne Herløv Petersen skildrer dette i grunden mistrøstige kapitel af Danmarkshistorien med et

spottende veloplagt sprog og en total respektløs humor... "Simmer" er bare en skøn roman, som jeg
fornemmer, at Arne Herløv Petersen har moret sig prægtigt med at skrive. Han boltrer sig overgivent i det

mest ødsle billedsprog."
Katinka Bruhn, Weekendavisen

"**** - Gevaldigt underholdende er det"
Hans Flemming Kragh, Ekstrabladet

"***** - Historien fortælles med lune og smittende energi, og Herløv Petersen har en fremragende indføling i
det middelalderlige menneskes sind, der vakler mellem hedenskab og kristendom. Sådan som det moderne

sind faktisk også fortsat gør."
Knud Bjarne Gjesing, Fyens Stiftstidende

"Simmer er en spændende bog med farverige person- og ikke mindst miljøskildringer. Den handler mest om
datidens almindelige mennesker, der på mange måder lignede nutidsmennesket på godt og ondt. Det

fornemmes tydeligt, at forfatteren "kan" sin middelalder, og har lagt stor research i forarbejdet til bogen.
Historien er medrivende og elementært spændende."

George Zeuthen, Arbejderen
"Arne Herløv Petersen har en stor historisk viden. Og han formår at indarbejde den i en umiddelbar og

fængende fortælling, hvis mange kraftfulde detaljer og tilsvarende metaforik opbygger en atmosfære, der er
lige så ram og besk, som den er troværdig."

Claus Grymer, Kristeligt Dagblad
"**** - Drøj humor og underholdende vitalitet... Herligt bliver man underholdt."

Niels Houkjær, Berlingske Tidende
"Det er en spændende historie, som Arne Herløv Petersen her fortæller, og han har valgt at berette om

begivenheder og mennesker i en saga-agtig stil. Det er han sluppet godt fra. Sproget er mundret, og ordene
falder, som de skal.

Spændende historisk roman fra tiden, da Danmark blev kristnet."
Annelise Vestergaard, Jyllands-Posten
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