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Ulvesmil. Erindringsroman 1974-2010 Peter Dürrfeld Hent PDF Per Ring Hansen dropper lærerjobbet for i
stedet at udnytte sit talent som parodist til fulde. Hans glansøjeblik er muligvis, da han til Land og Folk-

festival i Fælledparken udgiver sig for at være Uffe Ellemann, men "Ulvesmil" byder på et væld af andre mere
eller mindre utrolige anekdoter fra parodistens liv.

Danmarks politiske historie passerer revy igennem romanen, lige fra da Poul Nyrup vælter Sven Auken, til da
Pia Kjærsgaard bryder ud af Fremskridtpartiet, for slet ikke at tale om de Konservatives indre stridigheder
efter et vist sammenstød med en betonklods. Midt i det hele vinder Danmark EM i fodbold i 1992, hvilket

naturligvis ikke går Pers næse forbi – og det er der i det hele taget ikke meget, der gør i løbet af historiens 36
år, som både minder læseren om store begivenheder i Danmarks historie, men som også overrasker undervejs

– for hvad er det lige for en ulv, der smiler sit ulvesmil?

Den danske forfatter Peter Dürrfeld (f. 1942) er uddannet lærer og underviste i en lang årrække på N. Zahles
Gymnasieskole i København. Peter Dürrfeld debuterede som forfatter i 1976 med romanen "Kandidaten", og

siden er det blevet til en perlerække af romaner og novellesamlinger. Ved siden af sit forfattervirke
interesserer Peter Dürrfeld sig i høj grad for skak og musik, hvilket han har udgivet et utal af bøger og artikler

om, blandt andet for Kristeligt Dagblad og Information.
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