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Hitlers fiender Torsten Pettersson Hent PDF Samtidigt som brutala övergrepp på judar inträffar i Berlin
mördas två SS-män. Läkaren Richard Halder kallas till ett möte med Himmler för att ge ett utlåtande kring
morden. Han måste också i hemlighet hitta Reinhard Pohl, vars fru misstänker att han börjat spionera på

nazisterna...

Torsten Pettersson, född 9 juli 1955 i Åbo, är en finlandssvensk författare, poet och professor.

Pettersson är bosatt i Uppsala, där han är professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. År 1982
disputerade han vid Åbo Akademi på en avhandling om Joseph Conrad.[1]

Han var 1988 professor i litteratur vid Uleåborgs universitet och 1989–1993 biträdande professor respektive
professor i allmän litteratur och estetik vid Helsingfors universitet. 1994 tillträdde han en professur i

Uppsala.[2]

Sedan 2006 är han utländsk ledamot av Finska Vetenskaps-Societeten.[3]

Torsten Pettersson har tidigare skrivit två brottsromaner, "Ge mig dina ögon" (2008; prisbelönt i en
romantävling) och "Göm mig i ditt hjärta" (2010), båda översatta till ett tiotal språk, bland annat franska,
spanska och italienska. Han har också gett ut ett antal diktsamlingar och novellsamlingen "Vargskallen"

(1991).
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