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Jeg vil dø over evne! Thomas Wivel Hent PDF Jeg vil dø over evne! er en humoristisk leg med ord,

tankeeksperimenter og satiriske noveller, der alle viser nye sider af forfatterens susende sans for comedy i
litteratur. Vi er på en rutsjende tur igennem surrealistiske tableauer, serier af statements og finurligt filosofiske
observationer, som kun komikeren Thomas Wivel kan formulere dem. Uddrag af bogen: ”Åh nej,” klagede
manden. ”Det er sket igen! Den venstre arm er muteret ind i min Opel.” Han faldt opgivende ned på knæ ved
lige ved siden af bilen, da armen i døren ikke tillod ham at fjerne sig længere fra vognen. ”Jeg er en dør …”
hviskede han ned i den regnvåde asfalt, inden han besvimede for fødderne af den forfærdede medarbejder fra
betalingsanlægget. Om forfatteren: Thomas Wivel har været aktiv i et hav af tv- og radioprogrammer, men
også satireudgivelsen Blæksprutten, adskillige dvd’er og en serie velanmeldte shows. Han var med fra

standuppens tidlige barndom i 1991, og siden har han findyrket sin undrende, udfordrende stil – bl.a. sammen
med kollegaen Povl Erik Carstensen.
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