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Skabsoptimisten Peter H. Fogtdal Hent PDF Thorbjørn har altid været noget af en sortseer, for ikke at sige en
særling, men en charterrejse til Grækenland og mødet med guiden Frank og det modsatte køn udfordrer hans
dystre verdenssyn, og langsomt vover hans indre optimist sig ud af skabet … Bogen er en underholdende og

skarp satire på charterturismen.

Peter H. Fogtdal (f. 1956) er forfatter til en lang række romaner, bl.a. bestsellerne Zarens dværg,
Flødeskumsfronten, Drømmeren fra Palæstina og Lystrejsen. Flere af dem er udkommet i udlandet. Han vandt
den frankofone litteraturpris i 2006 for Le Front Chantilly (Flødeskumsfronten). Er uddannet dramatiker, har
skrevet to tv-spil til DR og har arbejdet som satiriker på P3 samt som skrivelærer på Portland State University

i Oregon, hvor han har boet siden 2005.

"'Skabsoptimisten' er en mægtig skæg og samtidig meget grusom roman. Peter Fogtdal er kvik i replikken og
stærk i analysen af, hvorfor Thorbjørn er blevet det menneske, han er."

- Weekend Avisen
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