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Adéle Peter Rønnov-Jessen Hent PDF I et kulisselignende nordamerikansk ørkenlandsskab kører fortælleren,
den navnløse, fraskilte læge hvileløst rundt for at bevare sin elskede Adéle mod ørkenens hede. Alt imens
beretter han for hende – men måske mest for sig selv – deres fælles historie. I en stormfuld forelskelse og i

forsøget på at tilfredsstille den umættelige Adéles begær blev han kastet ud i grænselandet mellem
virkelighed og fantasi, der hvor erotik, lidenskab og lyst ligger side om side med smerte, dominans og

underkastelse. Det er beretningen om et forhold, der står i skærende kontrast til det liv, han tidligere delte
med konen Susanne, hverdagen som familiefar og indehaver af kassekredit, billån, skyld og skam.

Peter Rønnov-Jessen er født den 20. december 1953 på Frederiksberg, men opvokset i Nordjylland. Tasterne
på skrivemaskinen i det lille hjem stod ikke stille. Begge forældre var ivrige kronikører i diverse nationale

dagblade. I 1972 blev Rønnov-Jessen student fra Aalborghus Statsgymnasium, og samme år fløj han fra reden
for at starte på engelsk og moderne og sammenlignende litteraturanalyse på Aarhus Universitet. Med en
kandidatgrad i hånden blev Rønnov-Jessen ansat ved Aarhus Universitet og underviste frem til 1985, hvor
hans debutprosa, novellesamlingen "Unaturlig omgang med får", udkom. Denne blev startskuddet til et

særpræget og originalt forfatterskab, hvor komik og grotesk absurditet spiller op ad hinanden, hvor grænserne
mellem virkelighed og fantasi bliver udviskede, og hvor der gerne stilles skarpt på poltiske og kulturelle

tilstande i samfundet.

"Man må lade Peter Rønnov-Jessen, at han skriver fermt og effektivt, både i de indlagte essayistiske
gardinprædikener og i de episk-filmiske overblændinger mellem nutid og fortid. End ikke de behørigt

udpenslede samleje- og torturscener kan vel frakendes litterær værdi." - Erik Skyum-Nielsen, Information 6.
februar 1998

 

I et kulisselignende nordamerikansk ørkenlandsskab kører
fortælleren, den navnløse, fraskilte læge hvileløst rundt for at bevare
sin elskede Adéle mod ørkenens hede. Alt imens beretter han for
hende – men måske mest for sig selv – deres fælles historie. I en

stormfuld forelskelse og i forsøget på at tilfredsstille den umættelige
Adéles begær blev han kastet ud i grænselandet mellem virkelighed
og fantasi, der hvor erotik, lidenskab og lyst ligger side om side med

smerte, dominans og underkastelse. Det er beretningen om et
forhold, der står i skærende kontrast til det liv, han tidligere delte
med konen Susanne, hverdagen som familiefar og indehaver af

kassekredit, billån, skyld og skam.

Peter Rønnov-Jessen er født den 20. december 1953 på
Frederiksberg, men opvokset i Nordjylland. Tasterne på

skrivemaskinen i det lille hjem stod ikke stille. Begge forældre var
ivrige kronikører i diverse nationale dagblade. I 1972 blev Rønnov-
Jessen student fra Aalborghus Statsgymnasium, og samme år fløj han
fra reden for at starte på engelsk og moderne og sammenlignende
litteraturanalyse på Aarhus Universitet. Med en kandidatgrad i
hånden blev Rønnov-Jessen ansat ved Aarhus Universitet og

underviste frem til 1985, hvor hans debutprosa, novellesamlingen
"Unaturlig omgang med får", udkom. Denne blev startskuddet til et



særpræget og originalt forfatterskab, hvor komik og grotesk
absurditet spiller op ad hinanden, hvor grænserne mellem virkelighed

og fantasi bliver udviskede, og hvor der gerne stilles skarpt på
poltiske og kulturelle tilstande i samfundet.

"Man må lade Peter Rønnov-Jessen, at han skriver fermt og effektivt,
både i de indlagte essayistiske gardinprædikener og i de episk-
filmiske overblændinger mellem nutid og fortid. End ikke de
behørigt udpenslede samleje- og torturscener kan vel frakendes

litterær værdi." - Erik Skyum-Nielsen, Information 6. februar 1998
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