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dørene til min verden frit åbne. God jagt.

Uddrag af bogen
Du forsvandt i nordlys
i rasende sejl på himlen.

På café flyder
en easylistening;

blød,
men langtfra blødende

udgave af
I shot the Sheriff

udsat
for blokfløjte.

Det er karaktermord.

Om forfatteren
Thomas Wivel var i 1991 med til at introducere stand up-genren i Danmark. Siden da har han utrætteligt

skrevet satire til radio og tv og optrådt med comedy i alle afkroge – på tv, teatre og de listige steder. Igennem
de sidste par år har den hærdede komiker desuden arbejdet intenst med lyrikken som udtryksform, senest med

den anmelderroste digtsamling Sange fra bugspytkirtlen, som udkom i 2015 på Forlaget mellemgaard.
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