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og er målrettet til en fortravlet verden, hvor det skrevne ord efterhånden er hårdt trængt af TV, film og
computerspil. De er derfor skrevet kort og komprimeret. Hovedindholdet af de her småfortællinger beskriver
observationer fra en nær fremtid. En fremtid med rødder i vores nutid, men med grene og blade der i lidt
forpustede øjeblikke kan forekomme at skygge for udsigten til det vi længes efter og drages imod. Om
forfatteren: En halvt studeret røver med prøver fra tre fakulteter, et erhversakademi og en handelsskole.

Uddannet i psykoanalyse og med erfaringer fra så spændende gebeter som rengøringsbranchen,
hospitalsverden, Medicinsk Historisk Museum, laboratorieverden og institutionsmiljøer for det der engang

hed adfærdsvanskelige . Rockmusiker, sangskriver og lyriker er han også, og har i årevis virket ved
oplæsninger i Københavns litterære undergrund. Hans navn findes blandt andet på videnskabelige artikler om
transgene mus, en rapport om alternativer til dyreforsøg og om brugen af geografiske informationssystemer.
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