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Digtsamlingen her er mit mest personlige, mest ærlige selvportræt, jeg endnu har kastet mig ud i. Jeg kommer
rundt om alkohol, forelskelse, skilsmisse og flimrende erindringsbilleder fra en forvirret ungdom. Digtene er
ofte tilført en portion humor, som jeg synes kan både understøtte og udbygge alvoren. Når man som jeg er
komiker i det daglige, er det også vigtigt at få ord på det, der gør ondt, og jeg kan mærke, at jeg er i en fase
lige nu, hvor jeg bedst kan få disse indtryk frem i lyrik. Det er blevet til denne bog. Rigtig god læsning

Uddrag af bogen
En såret ulv

forvilder sig ind
i din stue.

Den er øjeløs
og bløder fra halsen.

Du må tilbage til baren.

Om forfatteren
Thomas Wivel var med til at introducere standup i Danmark i 1991. Han har været aktiv på tv igennem årene,
senest i Vild med dans 2014. Har spillet teater, lavet radiosatire, udstillet collager og undervist i standup. Han

optræder stadig ihærdigt og er forfatter til en række debatbøger, børnebøger og satiriske udgivelser.
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