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Letmælksprofeten Peter H. Fogtdal Hent PDF "Hele salen blev revet med af min vision. Energierne i rummet
var så høje, at nogle besvimede, andre fik næseblod, og flere terapeuter lavede en hellig dans de

improviserede foran min talerstol. Og det var smukt og godt, og energierne strømmede ned i mig, jeg talte
hurtigere og hurtigere, og pludselig kunne jeg mærke, at jeg var i min sidste inkarnation. Gud havde ikke

mere brug for mig på Jorden. Og denne indsigt fyldte mig med taknemmelighed og glæde, og jeg sank ned på
mine knæ, lille og ydmyg, mens forsamlingen skreg ‘halleluja, halleluja‘ og dansede deres hellige dans, og

chakra twist, og Gud så det var godt og alle beundrede mig grænseløst…!"

Gregers har levet et tilsyneladende normalt og harmonisk liv med en nogenlunde karriere som skuespiller, da
han en dag finder ud af, at han har overnaturlige evner. De skal udnyttes, og Gregers bevæger sig ind i

astrologiens verden, hvor han får både succes, magt og berømmelse – og det er her, det begynder at gå galt
for ham, efterhånden som hans nyfundne status som guru stiger ham til hovedet.

Peter H. Fogtdal (f. 1956) er forfatter til en lang række romaner, bl.a. bestsellerne Zarens dværg,
Flødeskumsfronten, Drømmeren fra Palæstina og Lystrejsen. Flere af dem er udkommet i udlandet. Han vandt
den frankofone litteraturpris i 2006 for Le Front Chantilly (Flødeskumsfronten). Er uddannet dramatiker, har
skrevet to tv-spil til DR og har arbejdet som satiriker på P3 samt som skrivelærer på Portland State University

i Oregon, hvor han har boet siden 2005.

"Det er en meget morsom roman, Peter Fogtdal debuterer med. ... Peter Fogtdal er så utrolig charmerende og
sjov en forfatter, at man ligefrem kan blive en smule forskrækket."

- Ekstra Bladet

 

"Hele salen blev revet med af min vision. Energierne i rummet var så
høje, at nogle besvimede, andre fik næseblod, og flere terapeuter
lavede en hellig dans de improviserede foran min talerstol. Og det
var smukt og godt, og energierne strømmede ned i mig, jeg talte
hurtigere og hurtigere, og pludselig kunne jeg mærke, at jeg var i

min sidste inkarnation. Gud havde ikke mere brug for mig på Jorden.
Og denne indsigt fyldte mig med taknemmelighed og glæde, og jeg
sank ned på mine knæ, lille og ydmyg, mens forsamlingen skreg

‘halleluja, halleluja‘ og dansede deres hellige dans, og chakra twist,
og Gud så det var godt og alle beundrede mig grænseløst…!"

Gregers har levet et tilsyneladende normalt og harmonisk liv med en
nogenlunde karriere som skuespiller, da han en dag finder ud af, at
han har overnaturlige evner. De skal udnyttes, og Gregers bevæger
sig ind i astrologiens verden, hvor han får både succes, magt og
berømmelse – og det er her, det begynder at gå galt for ham,
efterhånden som hans nyfundne status som guru stiger ham til

hovedet.

Peter H. Fogtdal (f. 1956) er forfatter til en lang række romaner, bl.a.
bestsellerne Zarens dværg, Flødeskumsfronten, Drømmeren fra

Palæstina og Lystrejsen. Flere af dem er udkommet i udlandet. Han



vandt den frankofone litteraturpris i 2006 for Le Front Chantilly
(Flødeskumsfronten). Er uddannet dramatiker, har skrevet to tv-spil
til DR og har arbejdet som satiriker på P3 samt som skrivelærer på
Portland State University i Oregon, hvor han har boet siden 2005.

"Det er en meget morsom roman, Peter Fogtdal debuterer med. ...
Peter Fogtdal er så utrolig charmerende og sjov en forfatter, at man

ligefrem kan blive en smule forskrækket."

- Ekstra Bladet
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