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Nick er en dansk-amerikansk reklamemand - altid klar med en kvik one-liner - der er både tvivlende og
søgende. I sin søgen efter mening og afklaring tager han til Indien for at møde den store guru Sri Bhakti (ikke
uden lighedspunkter med virkelighedens Sai Baba). Under sit ophold i den religiøse ashram - og i et Indien,
der er flot og sansemættet beskrevet med farver, lugte og lyde - oplever Nick mange forunderlige ting af

mytisk og sfærisk karakter, der bringer ham yderligere i tvivl: Er Sri Bhakti virkelig en guru og frelser - eller
bare en plattenslager?

DET STORE GLIDEFALD er en både morsom OG seriøs roman, der rejser spørgsmålet, om guruernes og
religionernes tid er slut - om tiden er inde til, at det enkelte menneske selv tager bestemmelse frem for at lade

sig styre af religiøse guruer og dogmer.

Med DET STORE GLIDEFALD vender Fogtdal i stort format tilbage til de spirituelle emner, der i starten af
forfatterskabet sikrede ham to solide bestsellers af humoristisk tilsnit: KAN MAN TRÆDE PÅ EN

VANDMAND? og LETMÆLKSPROFETEN.

Om forfatteren:

Peter H. Fogtdal er født i 1956 i København, men bor i dag i Portland, Oregon. Uddannet dramatiker. Har
skrevet 14 romaner, deriblandt bestsellerne Zarens dværg (udkommet i USA), Lystrejsen, Drømmeren fra
Palæstina og Flødeskumsfronten. Sidstnævnte er udkommet i fem lande og vandt i 2005 den frankofone

litteraturpris.
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