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En samling fint slebne, rå og rammende noveller om mennesker fra alle kanter og lag af Danmark. Et blik ind
i stuerne og køkkenerne, garagerne og gårdspladserne.

Seksogtyve noveller om afgørende valg, om at acceptere eller slå fra sig, bryde op eller blive, om at blive
taget eller selv at tage: om skilsmisser, dødsfald, sygdom, sex, barnløshed, had og kærlighed.

Pressen skriver:
»Fremragende og følsom novellesamling om alt det, der former vores dagligliv«

***** - Claus Chr. Koch, Fyens Stiftstidende

»Novellerne (.) har i al deres afslebne ordknaphed en massiv soliditet, der gør dem fortættede, gådefulde og
kalder på flerfoldig genlæsning.«*****

- Lilian Munk Rösing, Politiken

»Banedanmark er pul i provinsen, nedture i udkanten og glimt af skønhed. Opbyggelig i sin nedslåethed.
Litteratur.«*****

- Søren Kassebeer, Berlingske

»Banedanmark  [er] en rå, tankevækkende og gribende bog, der rager op over alle nye danske
novellesamlinger.«*****

- Arne Mariager, Horsens Folkeblad

»Det er ret utroligt, hvad Peder Frederik Jensen kan få ind af farligt og skæbnesvangert stof i de
tilsyneladende trivielle noveller.«****

- Flensborg Avis

»Man kan tage mange ture med "Banedanmark". Hver gang ser man noget nyt, en anden detalje. Nogle gange
gør disse tekster en melankolsk og trist på menneskehedens vegne, andre gange vil man handle og forvandle,

og indimellem mærker man den varme, som gør menneskelige møder mulige.«
- Mai Misfeldt, Kristeligt Dagblad

»Peder Frederik Jensens noveller kører på skinner. Det er godt.«*****
- Erik Svendsen, Jyllands-Posten

»Jensen skriver om barnløshed, kærlighed, arbejde. Og han skriver præcist og empatisk og uden
undskyldninger, afstand og forbehold. Jeg er ret vild med bogen, med idéen og med udførelsen. «*****

- Femina
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