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Som de fleste andre 17-årige drenge bruger Anders det meste af sin
tid på at tænke på piger. Det er det med at handle, det halter lidt med.
Efterhånden lykkes det den jævnaldrende Ulla at overbevise ham
om, at tanker skal opfølges af handling. Anders prøver – men det er
nu langt mindre skræmmende at nøjes med at tænke på piger end

rent faktisk at skulle røre ved dem i virkeligheden …

Mogens Wenzel Andreasen er oprindelig uddannet lærer, men efter at
have undervist i nogle år videreuddannede han sig til cand.pæd. i
musikvidenskab og blev redaktør på Politikens Forlag. Han
debuterede som forfatter i 1967 og har sidenhen udgivet både
romaner og fagbøger om musik. Wenzel Andreasen har desuden

været leder af Forlaget Artia, hvor han selv har fået udgivet en del af
sine bøger.
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