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Anderssons dilemma Peter Poulsen Hent PDF Forlaget skriver: Anderssons dilemma består ikke så meget i, at
han ikke er forelsket i sin kone. Det er vel ikke så ualmindeligt efter mange års ægteskab. Nej, problemet er,
at han faktisk er forelsket – bare ikke i sin kone. Hans ven Benny Solskin er til gengæld dybt forgabt i sin

kone, som desværre har noget kørende med telefonmontøren. Livet er ikke nemt …

Kærligheden er blevet en farce i 1980‘ernes København, og Peter Poulsens tragikomiske roman "Anderssons
dilemma" gør det yderst underholdende at se på.

Den danske forfatter Peter Poulsen (f. 1940) bevæger sig inden for mange forskellige genrer - heriblandt lyrik,
børnebøger, filmmanuskripter og romaner. Peter Poulsen har studeret litteraturvidenskab på Københavns

Universitet, og efter at have boet i Brasilien i et par år tog han en bifagseksamen i portugisisk. Ved siden af sit
virke som forfatter har Peter Poulsen oversat værker af blandt andre Fernando Pessoa og Charles Baudelaire.
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