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Brev til månen Ib Michael Hent PDF Sidste del af trilogien, der begyndte med Vanillepigen og Den tolvte
rytter. Det er fortællingen om den helt unge mands triumftur til Sverige - alt synes at lykkes for ham, verden

ligger for hans fødder - indtil den veritable katastrofe indtræffer. Det bliver fortællingen om faderens
forventninger, der tørner sammen med den unge mands egne - om tressernes flippede rejser og eksperimenter
med kærlighed og stoffer. Og om en ung mand, hvis liv i stigende grad bliver spændt op mellem euforien og

dæmonien og mellem det ønskelige og det realisable.
"De tre bøger tilsammen er blevet et Danmarks- og verdensbillede uden sidestykke, en moderne mytologi, et
dybt vandspejl som ethvert menneske i vort sejlende og flydende ørige vil kunne se sig selv i." - Politiken.
"Noget nær suverænt styrende formår Ib Michael at skrive en roman - og i bredere forstand en trilogi - der
bevarer uskyldens sødme i hele sin tone og forslugne oplevelsestæthed og samtidig afdækker lag på lag af

illusioner, indtil den kuns tneriske kerne ligger blot." - Berlingske Tidende
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