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The Hills Matias Faldbakken Hent PDF Forlaget skriver: Velkommen til The Hills, Oslos mest velansete og
hæderkronede restaurant, gennemsyret af tradition og elegance og fyldt med tjenere, stamgæster, lysekrone og
garderobefolk, mezzanin, varekældre, barchef og huspianist. Interiøret er centraleuropæisk med mosaikker i

koncentriske cirkler på gulvet og væggene fulde af portrætter, tegninger, malerier og klistermærker.
Romanens fortæller har været stedets tjener i tretten år. Med sin diskretion og sit fulde overblik over alt, hvad

der sker i lokalet, er han romanens øjne og ører. Ideen om det gamle Europa holdes i hævd i den noget
nedslidte restaurant. Der hersker en veletableret orden, hvor alt har sin plads, og intet udefra trænger ind.
Indtil truslen om uro og forandring pludselig melder sig i form af en purung kvinde, der en dag sætter sig

sammen med det faste klientel.
Pressen skriver: ”Et lille mesterværk … Det er ikke en bog, man bliver færdig med.” – Information ”En af
Skandinaviens bedste og vigtigste romanforfattere … [en] skarp iagttager af samfundet og samtiden.” (5

hjerter) – Politiken ”En fuldstændig suveræn og stærkt foruroligende roman. Den tilsyneladende tilforladelige
historie om en tjener på en restaurant i Oslo, viser sig at være en ituslået allegori over en verden på vej mod

undergang.” - Atlas
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