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Hvis dette er en lakridspibe Mads Dams\u00f8 Hent PDF "Fortidens svedperler, der var løbet ned ad

teltdugens inderside, hang som et minde i mine næsebor. Jeg blev opmærksom på, at jeg holdt vejret på en
akavet måde, der fik mig til at hyperventilere. I en film havde en venlig sjæl stukket mig en brun papirspose,

men jeg havde kun teltet; et overdimensioneret og velbrugt kondom." Mads indlogeres på Kjelds Klit-
Camping i Hvide Sande, hvor han skal skrive en selvbiografi for den døende Kuno. Bogen viser sig imidlertid

vanskelig at skrive, fordi Kuno ikke ønsker at deltage i processen. Mads fordriver derfor tiden foran
torsketanken på det lokale fiskerimuseum, hvor end ikke et heftigt indtag af lakridspiber kan forhindre
depressionen. Men det miserable liv på vestkysten kan måske reddes af Kunos barnebarn, Ditte, som går
klædt som geisha og har en særlig mani med at slå sin tamagotchi ihjel. 'Hvis dette er en lakridspibe' er en
fortælling, hvor sort humor bruges som medicin mod sygdommen, og hvor der ikke efterlades nogen tvivl

om, at der sagtens kan være lyserødt krymmel på tilværelsen, selvom det hele lakker mod enden.

 

"Fortidens svedperler, der var løbet ned ad teltdugens inderside, hang
som et minde i mine næsebor. Jeg blev opmærksom på, at jeg holdt
vejret på en akavet måde, der fik mig til at hyperventilere. I en film
havde en venlig sjæl stukket mig en brun papirspose, men jeg havde

kun teltet; et overdimensioneret og velbrugt kondom." Mads
indlogeres på Kjelds Klit-Camping i Hvide Sande, hvor han skal
skrive en selvbiografi for den døende Kuno. Bogen viser sig

imidlertid vanskelig at skrive, fordi Kuno ikke ønsker at deltage i
processen. Mads fordriver derfor tiden foran torsketanken på det

lokale fiskerimuseum, hvor end ikke et heftigt indtag af lakridspiber
kan forhindre depressionen. Men det miserable liv på vestkysten kan
måske reddes af Kunos barnebarn, Ditte, som går klædt som geisha
og har en særlig mani med at slå sin tamagotchi ihjel. 'Hvis dette er
en lakridspibe' er en fortælling, hvor sort humor bruges som medicin
mod sygdommen, og hvor der ikke efterlades nogen tvivl om, at der
sagtens kan være lyserødt krymmel på tilværelsen, selvom det hele

lakker mod enden.
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