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Københavns gamle sporvognslinier. Hver novelle vil minde læseren om de bedste dele af København og de
bedste – og værste – dele af ungdomslivet. Linie 4 fører 13-årige Peter ad Nørre Farimagsgade hen på

"børneavisen", som hans lærer har opmuntret ham til at skrive en artikel til, og her møder han Mia, der har
boet i England – og i øvrigt kommer til ommøblere den unge drengs liv. Linie 6 kører til Valby Langgade,

hvor en anden fortællers "kødelige kusine" Kisser bor og fordrejer hovedet på alle hankønsvæsner i
kilometers omkreds – inklusiv hendes kødelige fætter – med sine vuggende hofter og løst hængende

solblonde hår. Med linie 18 kan en håbefuld og seksuelt uskyldig gymnasiast pendulere frem og tilbage
mellem sit hjem og den tilbedte Eva, der fylder alle hans drømme og hele hans virkelighed, så der slet ikke er
plads til at tænke på andet. Den danske forfatter Peter Dürrfeld (f. 1942) er uddannet lærer og underviste i en
lang årrække på N. Zahles Gymnasieskole i København. Peter Dürrfeld debuterede som forfatter i 1976 med
romanen "Kandidaten", og siden er det blevet til en perlerække af romaner og novellesamlinger. Ved siden af
sit forfattervirke interesserer Peter Dürrfeld sig i høj grad for skak og musik, hvilket han har udgivet et utal af

bøger og artikler om, blandt andet for Kristeligt Dagblad og Information.

 

Linie 4 består af noveller, som alle forbindes af Københavns gamle
sporvognslinier. Hver novelle vil minde læseren om de bedste dele af
København og de bedste – og værste – dele af ungdomslivet. Linie 4
fører 13-årige Peter ad Nørre Farimagsgade hen på "børneavisen",
som hans lærer har opmuntret ham til at skrive en artikel til, og her
møder han Mia, der har boet i England – og i øvrigt kommer til
ommøblere den unge drengs liv. Linie 6 kører til Valby Langgade,
hvor en anden fortællers "kødelige kusine" Kisser bor og fordrejer
hovedet på alle hankønsvæsner i kilometers omkreds – inklusiv

hendes kødelige fætter – med sine vuggende hofter og løst hængende
solblonde hår. Med linie 18 kan en håbefuld og seksuelt uskyldig
gymnasiast pendulere frem og tilbage mellem sit hjem og den

tilbedte Eva, der fylder alle hans drømme og hele hans virkelighed,



så der slet ikke er plads til at tænke på andet. Den danske forfatter
Peter Dürrfeld (f. 1942) er uddannet lærer og underviste i en lang
årrække på N. Zahles Gymnasieskole i København. Peter Dürrfeld
debuterede som forfatter i 1976 med romanen "Kandidaten", og

siden er det blevet til en perlerække af romaner og novellesamlinger.
Ved siden af sit forfattervirke interesserer Peter Dürrfeld sig i høj
grad for skak og musik, hvilket han har udgivet et utal af bøger og
artikler om, blandt andet for Kristeligt Dagblad og Information.
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