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Dommeren Kjell West\u00f6 Hent PDF Mikael Fernström og Tony Lihr er to gamle skolekammerater der

mødes igen som midaldrende fædre i cafeteriet til en idrætshal, hvor deres sønner skal deltage i en indendørs
fodboldturnering. Begge har en rolle ud over at være far ved stævnet: Fernström skal være dommer, Lihr er
træner for det hold hans søn spiller på. Fernströms søn er ingen ørn på banen; han og hans hold taber alle

dagens kampe, mens Lihr junior er stjernen på holdet og en væsentlig årsag til at hans hold vinder overlegent
hver gang de går på banen. I hvert fald indtil finalen, som Fernström bliver sat til at dømme. Her bider

modstanderholdet pludselig fra sig, og dommerens fløjte - og bag den forholdet mellem de to gamle venner -
får en afgørende betydning. Om Kjell Westö: Kjell Westö er født i 1961 i Helsingfors, hvor han fortsat bor.
Han er en af Nordens store prosaister, oversat til cirka tyve sprog. Blandt forfatterskabets vigtigste bøger kan
nævnes "Faren ved at være en Skrake" og "Lang", som begge foreligger på dansk. For mere information, se

www.bogreservatet.dk
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