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Klaus Rifbjerg som ung Frank Egholm Andersen Hent PDF Tredje bog i serie, hvor store danske forfattere

præsenteres for unge - bl.a. ved at fokusere på forfatternes ungdom og sætte den i relation til unges
virkelighed i dag. Med unikke fotos fra Klaus Rifbjergs barndom og ungdom, da han generøst har stillet sit
private fotoalbum til rådighed. ""Blandt de mange bøger om Rifbjerg og hans forfatterskab indtager denne
lille muntre bog en nydelsesrig særstilling, for man føler sig i godt selskab, og man oplever ikke, at der gås

for tæt på det private."" Jens Henneberg, Nordjyske Stiftstidende ""Egholm lader sig ikke løbe over ende af al
den erindringstekst, der foreligger... Billedsiden er indtagende... Egholms tekst er behagelig nøgtern, fuld af
kontante oplysninger om stort og småt."" Thomas Bredsdorff, POLITIKEN ""Den kunne næppe komme på et
mere velvalgt tidspunkt end nu, hvor Rifbjerg netop er blevet kanoniseret som den eneste nulevende forfatter.
Det er en fin introduktion til forfatterskabet."" Jannik Lunn, Bogmarkedet ""Frank Egholm Andersen har

gjort det igen! ...tæt på den eneste nulevende forfatter, som er kommet med i den obligatoriske kanon. Det er
strålende portrætkunst med masser af inspirerende indgangsvinker til Rifbjergs store forfatterskab."" Bent
Rasmussen, skolebiblioteket,www.emu.dk ""Nærværende bog er, som de to foregående i serien, vel udført
litteraturformidling... Frank Egholm Andersen har fundet den rette blanding af litteraturindhold, biografi og

samtidshistorie og iblandet den en ungdommelig vinkel... " Henrik H. Pedersen, lektørudtalelse, DBC
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