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Regn falder for dig Thomas Wivel Hent PDF Forfatteren om bogen: Denne bog er erindringsmotiver, jeg

igennem livet altid har haft lyst til at fortælle. Jeg har fordelt de forskellige flashbacks i et broget perspektiv
af lyriske optegnelser, analyser, digte, humor, noveller og filosoferende, essayistiske enkeltdele, der

tilsammen viser et helhedsbillede af undertegnede. Jeg har eksperimenteret med form og fortælling i en
mikstur, der både er syret, mystisk, men i sidste instans forhåbentlig oplysende og underholdende. God

fornøjelse. Uddrag af bogen Jeg var på Père Lachaise-kirkegården i Paris i denne uge for at se Jim Morrisons
grav. Man kunne se den, men der var sat et ufremkommeligt hegn op, så man ikke kunne gå hen til den. Det
er paradoksalt, at manden, hvis kendteste linje er “break on through to the other side”, må finde sig i at ligge
bag en afspærring. Om forfatteren Thomas Wivel har i 2016 haft 25 års jubilæum som standupkomiker. Det
markerede han med flere større shows landet over, og standup er stadig et felt, han lever af. Sideløbende har
han efterhånden skrevet op imod 30 bøger, og han lægger vægt på vigtigheden af hver gang at genopfinde sig
selv i udtrykket. At nytænke strukturerne. At skrive nye indsigter frem. Det har han i den grad forsøgt med

Regn falder for dig.
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