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Dør om dør Per Gammelgaard Hent PDF Forlaget skriver: Per Gammelgaards nye roman Dør om dør fortæller
historien om en verden i forandring. I dag er alt tæt på, Afghanistan er dør om dør med Danmark og med

resten af Europa, fordi befolkningerne flygter eller flytter. Vi er på godt og ondt en global landsby, hvor alle
bor dør om dør med alle. En verden bogens fortæller, Ernst Krumbak, forsøger at finde plads i. Han vil gøre

godt – giver i hvert fald indtryk af det. Men der er lig i lasten og skeletterne rasler i skabet …

Om Per Gammelgaards forrige roman, Englekrøller, skrev pressen bla.:

"Gammelgaard er hylende skæg og underholdende at læse" Berlingske

"Humoren er aldrig langt borte … Sproget er på én gang stramt og gnistrende veloplagt, træfsikkert og tæt
sansende" Kristeligt Dagblad

"Gammelgaard har sit eget energiske og humoristiske tonefald, der både indbefatter nordjysk lokalkolorit og
en drengeskildring,der går uden om en alt for buldrende socialrealisme" Politiken
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