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bliver ikke nødvendigvis klogere, jo længere den er, jeg vil snarere sige, at udfordringen er at finde ind til
kernen i enkle, få linjer. Så bliver det stærkt! Nogle mener, at kunst skal være personligt og helst ikke privat.
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ind på rejse i de inderste cirkler, og det har jeg bestræbt mig på med denne bog. Den har været særdeles vigtig

for mig at skrive, idet den blev til i en hæsblæsende periode af mit liv. Og jeg har bestræbt mig på at
indkredse det helt nære drama i tekster, der både er alvorlige men også skævt humoristiske. Jeg har lagt vægt

på syrlig substans men i et underholdende perspektiv!
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