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Per Fugelli er en skikkelse Norge har vent seg til å se i offentlige roller: som lege, forsker, samfunnsrefser og i
det siste - som en kreftpasient som vet han lever på lånt tid.
Aksel Fugelli har vokst opp med en far som har vært til stede. I mediene, i pasientenes takknemlighet - og i
familien, hans egen flokk.
Denne boken er en lang samtale mellom de to. Uten å vike unna vanskelige spørsmål går de gjennom farens
liv en siste gang. Det er en tekst som hverken frykter konfrontasjon eller nærhet. Noen ganger snakker de forbi
hverandre. Noen ganger bryter samtalen sammen. Og hele tiden kommer de langsomt nærmere hverandre.
Blottet for sentimentalitet, lik en lege som eksaminerer en pasient, streker sønnen opp bildet av sin egen far,
som etterhvert fremstår naknere, mer sårbar, men også virkeligere enn før.
"PER - Glimt av min far" er et møte mellom to mennesker som har et helt liv å dele og oppsummere like før
det slutter. Boken er en virkeliggjøring av Per Fugellis oppfordring: "Ikke vær et ett-tall på jorda. Bry deg om

flokken din."
Les mer om boken her.
Om NRK Super. NRK Super er det største norske nettstedet for barn! Hos oss får du TV, spill, radio og
nyheter. Har du problemer med nett-TV? Gå inn på tv.nrk.no/hjelp Per er en nordisk form av mannsnavnet
Peter, som har opprinnelse er det greske ordet petros, «stein» eller «klippe», «trygg grunn». Formen Per har
opprinnelse. Per kan referere til. Per (navn) – mannsnavn – en nordisk kortform av Peter; Per (kjeks) – søt
kjeks fra Sætre AS; Per (preposisjon) – tidligere forkortet pr. Per occurs most frequently in business contexts;
its use outside such contexts is often criticized but is quite widespread, especially in sense 2.
Definisjon av per i Online Dictionary.
Betydningen av per.
Norsk oversettelse av per. Oversettelser av per. per synonymer, per antonymer. Informasjon om per i gratis.
per (pûr) prep. Informal 1. To, for, or by each; for every: Gasoline once cost 40 cents per gallon. 2. According
to; by: Changes were made to the manuscript per the. Per is a Latin preposition which means "through" or "for
each", as in per capita. Per or PER may also refer to: Places. IOC country code for Peru; IATA. Create an
account or log into Facebook. Connect with friends, family and other people you know. Share photos and
videos, send messages and get updates. Trenger du et godt sitat? På Siterte sitater finner du sitater av Per
Fugelli og mer enn 3225 andre forfattere. Enter your Windows Live ID and password to access your Windows
Live account, including Hotmail, Messenger, Xbox LIVE, SkyDrive, and more.

