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En nordmand i København Norman Lindtner Hent PDF Fortælleren i Norman Lindtners roman er ligesom
forfatteren selv en nordmand i København. Historien begynder, da fortælleren en hed sommerdag i 1957 står
af toget i København og lejer sin første københavnske lejlighed, en etværelses på Nørrebro. Han har knap nok
nået at pakke kufferten ud, før han møder sin udkårne, gifter sig med hende og finder ud af, at det ikke skulle
være hende alligevel. Da han møder gavtyv og antikvitetshandler Sanderson, begynder et langt og muntert
venskab, der ikke altid går lige gnidningsfrit, men som ikke desto mindre gør det umuligt for ham at forlade
"Nordens Paris" – København. Den norske forfatter Norman Lindtner (f. 1934) har boet i Danmark siden
1956. I 1984 debuterede han som romanforfatter med romanen "Kommer straks" skrevet sammen med den

danske forfatter Anders Westenholz.
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