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Pinballmesterens drøm Jakob Brønnum Hent PDF Forlaget skriver: I Jakob Brønnums novellesamling
Pinballmesterens drøm, møder vi en række mennesker, der både er let genkendelige - og så alligevel ikke. I
den første novelle "Drengen på Rheinsauer Plads" møder vi en mand, der keder sig så forfærdeligt ved hans
forlovedes frokostaftaler, at han hellere vil stirre ind ad andre folks vinduer. Den novelle, der lægger navn til
novellesamlingen, handler om en mand, der trættes af at synge serenader ude foran sin kærestes vindue og i

stedet bare vil slå rekorden på den lokale bodegas pinballmaskine .

Pinballmesterens drøm er ni noveller om at træde ud over kanten og overskride de grænser, vi sætter op for os
selv. Det er ni noveller om at længes og om at frastødes, om at være helt aldeles lykkelig eller kede sig

rædsomt.

Jakob Brønnum (f.1959). Uddannet cand.theol. og redaktør for Præsteforeningens Blad. Debuterede i 1988
med digtsamlingen "Horisont". Forfatter til en lang række bøger og artikler, herunder romanerne "Den lange
søndag" (1994), Mørke (1996), Forfølgeren (2007), og novellesamlingen "Pinballmesterens drøm" (2010).

Var formand for den skønlitterære gruppe i Dansk Forfatterforening i 1994-2002 og forfatternes repræsentant i
Biblioteksafgiftsnævnet under Kulturministeriet 1996-2003.

"Moderne skæbnefortællinger, der vil appellere til læsere af fx Villy Sørensen og Kafka ... Novellerne er
velskrevne, åbne for fortolkning, og forener genkendelighed og psykologi med mytens og

skæbnefortællingens tidløse og eksistentielle karakter." - DBC
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