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Det bedste sovemiddel - og andre overvejelser Frederik Dessau Hent PDF I sine tidligere bøger har Frederik
Dessau beskæftiget sig med at være ensom og alene, med det liv vi er sammen med andre om og med tidens
kommen og gåen. Nu skriver han om den øjeblikkelige tid og tilværelsen i almindelighed – indimellem også

sin egen.

 

Pressen skrev:

 

“Sjældent oplever man humor og alvor i en så organisk forbindelse som i denne samling velskrevne
overvejelser. Sproget slutter som en handske om holdning og meninger.”

– Ejgil Søholm, Information

 

“Frederik Dessaus stemme er lavmælt, men tydelig nok. Og træffende i sine afsløringer. Dens toneleje forener
det skarpe og det melankolske, det ironiske og det humoristiske.”

– Claus Grymer, Kristeligt Dagblad.

 

“Trods titlen kan bogen ikke anbefales som sovemiddel. Den er blevet afprøvet ved normal sengetid og viste
sig at være opkvikkende, morsom og overraskende. Søvnen lod vente på sig. Tankerne fortsatte i de spor, som

Frederik Dessau har lagt ud.

… Livet er kort, kunsten er lang, sagde Hippokrates og skabte aforismen. Dessaus bog er fuld af aforismer,
korte koncentrerede udtryk for tanker, andre skal bruge flere sider på at udtrykke. … læs den!”

– Annelise Vestergaard, Jyllands – Posten

 

“Psykisk skarpsind, sund sans, smukt sprog. Det er en lige så gennemført nydelse at læse Dessaus essays som
at høre dem i radioen.”

– Thomas Bredsdorff, Politiken
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