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"De tre aber" følger udviklingen i den fiktive Lindelse kommune på Langeland gennem tre årtier -
halvfjerdserne, da blomsterbørn og betonsocialister bosatte sig på øen, firserne, hvor erhvervslivet var konge,
og halvfemserne, da forfaldet satte ind og nomader og nynazister flyttede ind i de tomme huse. "Arne Herløv
Petersen skildrer hele denne eksplosive udvikling med en blanding af indignation og ironi... Han har et godt -
og vittigt - øje til det management-sprog, der har udviklet sig... Romanen om De tre aber kommer meget
tilpas i den nye VK-regerings første år." Jens Kistrup, Weekendavisen "Han hører og ser forbandet godt....
Forfatteren har en eminent evne til at opsnappe f.eks. blomsterbarnets og kommunalpolitikerens særlige

ordforråd." Kamilla Löfström Kristensen, Ekstrabladet "Denne på mange måder velskrevne, fintmærkende og
morsomme bog... Man frygter hans Danmarksportræt er vellignende... Underholdende, interessant og
tankevækkende... Den anbefales hermed." Marie Tetzlaff, Politiken "Arne Herløv Petersen kan skrive

vedkommende litteratur. Hans roman De tre aber... er en historie, der strækker sig over tre årtier fra 70'erne,
80'erne til 90'erne... De tre aber er en kollektivroman, der skildrer et stykke Danmarkshistorie på godt og
ondt, og med klar adresse til, hvad man må gøre ved det onde. Det sidste er ikke det mindst ringe ved

romanen, der anbefales varmt." George Zeuthen, Arbejderen
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