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Kandidaten Peter Dürrfeld Hent PDF "Jeg er ikke længere i tvivl. Jeg er på vej til at blive verdensmester."

Den passionerede skakspiller Peter Trøst er kandidat til verdensmesterskabet i korrespondanceskak. Han
ønsker brændende at vinde titlen, men han kæmper mod mere end sine modspillere. Han lider af en
fremadskridende blodsygdom, der gør hans kamp for verdensmesterskabet til et kapløb mod tiden.

"Kandidaten" er Peter Dürrfelds debutroman, og den afspejler forfatterens egen store passion for skak, som
han sidenhen har skrevet en snes bøger og et utal af artikler om.

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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