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Flødeskumsfronten Peter H. Fogtdal Hent PDF Flødeskumsfronten var Adolf Hitlers navn for

mønsterprotektoratet Danmark. Peter H. Fogtdals bestseller er baseret på en virkelig historie. Andreas Spiess
er en østrigsk soldat, der er udstationeret på den jyske hede under besættelsen, hvor han er en tilsyneladende
venlig og humanistisk kommandant i en lille tyskerforlægning. En dag møder han byens eneste jøde, David
Huda (forfatterens morfar, der var hovedperson i Drømmeren fra Palæstina). Der opstår et venskab mellem
den østrigske løjtnant og den jødiske bonde - en venskab, der kan få alvorlige konsekvenser for dem begge.
Men er Spiess så fin i kanten, som vi tror? I en lang række tilbageblik følger vi østrigeren i Berlin, hvor han
skrev propaganda for Det Tredje Rige. Dertil kommer, at han har arbejdet for en af de mest frygtede nazister,
Reinhard Heydrich, og været en brik i Gestapos forfølgelser af jøder, katolikker og astrologer - og langsomt
ændres billedet af den unge løjtnant. Flødeskumsfronten veksler mellem Danmark, Det Tredje Rige og
Østfronten og er en tankevækkende roman om, hvordan almindelige mennesker kan blive indfanget af

ondskab og begå afskylige handlinger - en fortælling om propaganda, opportunisme og kampen for at bevare
sin menneskelighed i en hård tid. Peter H. Fogtdal har skrevet 12 romaner (bl.a. Zarens dværg, Drømmeren fra
Palæstina, Flødeskumsfronten og Skorpionens hale), to tv-spil og massevis af satiretekster til radio og tv. Han
er uddannet dramatiker og har før arbejdet som skrivelærer, astrolog, radiovært og satiriker. Peter H. Fogtdal
vandt i 2005 den frankofone litteraturpris for Le Front Chantilly (Flødeskumsfronten), som ydermere er

udkommet i Portugal og fire andre lande. Zarens dværg er solgt til bl.a. USA, Frankrig og Portugal. "Temaet,
som behandles i en suveræn balance mellem historicitet og fiktion, er det uopslidelige spørgsmål om det

ondes opkomst. Velskrevet, velunderbygget, vedkommende." Henriette Bacher Lind, Jyllands-Posten, Årets
bedste bøger, 2001 "Så gribende og hjerteskærende, at det er lige før man tror, at Fogtdal har været til stede ...

Flødeskumsfronten er et grumt læsestykke i, hvordan et diktatur kan erobre folkesjælen indefra og
korrumpere moralen." Holger Ruppert, BT 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.
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BT Peter H. Fogtdal (f. 1956) er forfatter til en lang række romaner,
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