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”Den der elsker John Irving,vil også elske Vea Kaiser” Sat 1

”Et kalejdoskop i skønne farver.Sikken bog!” WDR2

"Noen har heldet mæ sig her i livet, andre får en bar røv å trut i.” Ebersberger, borgmester i St. Peter am
Anger

En 14,8 meter lang bændelorm. En landsbylæge med snyltere på hjernen, en vild rødtoppet teenager, fire sure
gamle mænd, en præst på djævlejagt, en videbegærlig ungersvend, en bande frygtløse knoldesparkere på
mudderkværne, en sammensværgelse og støjende popmusik på valdhorn i en fjerntliggende bjerglandsby.

Velkommen til St. Peter am Anger!

Østrigske Vea Kaiser udfolder med saft og kraft, nerve og vid – og uimodståelig humor – en stor historie om
en lille landsby, der har skyet fremskridt og resten af verden i generationer. En krønike om at mestre kunsten

at være sig selv uden at være sig selv nok.
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