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historier om kærlighed og misforståelser med overraskende og finurlige slutninger. Kom indenfor i mit

univers, og mød talende katte, forelskede skeletter, drømmekvinder, bøger, der brænder, regnende bogstaver,
laviner, sommersne, kys og drømmeelskov, gule, blå og grønne nuancer, stjerner, der falder ned og meget

mere.

Uddrag af bogen
Så begynder der at ske noget. Hun begynder så småt at materialisere sig. Men hov, hvad er det? En myre
kravler over tegningen. ”Kan du komme væk!” siger jeg og knipser til myren; den flyver gennem luften og
lander nede på gulvet. ”Av!” er der en stemme, der råber. Jeg kigger mig lidt omkring, men jeg kan ikke se

nogen. Kvinden på tegningen er ved at tage form, og lidt efter lidt kommer hun ud fra tegningen. ”Hej!” siger
jeg kækt. ”Velkommen til, smukke; skal det være os to?” Hun kigger på mig og råber: ”Du slog mig sgu, lige

på næsen; store idiot!! Det her skal du få betalt!”
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