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morsom.«
- Sentura

»Et værk, som Kongehuset nok gerne havde været foruden«
- Politiken.tv

" ... sjovt at se forskellige kendte personers fysiognomi anbragt i kompromitterende billedsammenhænge ..."
- Lektørudtalelsen

Gennem en snes forrevne fortællinger, holdt slingrende sammen af de gennemgående skikkelser Prins Henrik,
Mærsk, Alf og Lassie – med gæsteroller til bl.a. Mogens Glistrup, The Beatles, Bamse, Poeten og Lillemor,
Søren Berlev fra Gasolin, Paven og Hitler – fletter Balk den sorteste humor sammen med en absurd kritik i

noget der mest af alt minder om et troldspejl der står på hovedet.

Hvem kan sove roligt, når alt er tilladt og intet er sandt, og når en mand, der vist nok er sammensat af Clint
Eastwood og Tarzan fra en 30 år gammel tegneserie med et baseballbat angriber en kænguru hvis hoved
sandsynligvis en gang har siddet på Anders Fogh og bærer 80´er-ikonet Alf i sin pung, med ordene ´Du
blotter dit forsvar mester!!´ og når en overpyldret Prins Henrik, efter et mislykket kupforsøg, der bl.a.

involverer overgreb på Dalai Lama og Nelson Mandela, følges til dørs af hele Danmarks egen Mærsk med de
formanende ord: ´Nu ska´ du hjem og ha’ en flaske vin, og så ska´ du i seng!´
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