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Hummel af Danmark Sven Holm Hent PDF Jorden ryster under ham og hans ægteskab rives i stumper, da
musikkritikeren Steen Hummel bliver ramt af en seksuel perversion. Intet er længere som før, og undrende

står han over for sig selv. Indtil han går på genopdagelse i sit selv ...

Romanen foregår i København og Rom.

Sven Holm (f. 1940) er dansk forfatter. Han debuterede i 1961 med novellesamlingen Den store fjende.
Holms store forfatterskab, der omfatter skuespil, romaner og noveller, studerer den menneskelige psyke under

pres: Han udforsker splittelser og forbindelser mellem magt og psyke, fx som angst, der fører til
omverdensdestruktion, eller som (køns)rolletvang over individet.

Siden 2001 har Sven Holm været medlem af Det Danske Akademi.

Han har modtaget Det Danske Akademis Store Pris for sit forfatterskab 1975, Nordisk Dramatikerpris for
Schumans nat i 1994 og i 2001 Kritikerprisen for novellesamlingen Kanten af himlen.
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