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Manden bag spejlet Jan Patrick Skaarup Hent PDF Forlaget skriver: Livets bane består af fortiden, nutiden og
fremtiden. Manden bag spejlet og andre dødelige historier er en række skæbnefortællinger, der tager dig med
på en rejse fra før og til nu og til det, der venter i en ukendt fremtid. Det er et kaleidoskop af sære, sjove og
skæve historier om livet, døden og alt det midt imellem. Novellesamlingen er skrevet med glimt i øjet, men
berører alligevel det dybe, det kærlige, det angstvækkende, det tragiske og gyset, der springer frem som en
trold gennem et spejl. Har du brug for at smile og glemme alvoren for en stund, kan bogen varmt anbefales.

Om forfatteren: Jan Patrick Skaarup debuterede i 2015 med en biografi om sin grandonkel, udbryderkongen
Carl August Lorentzen. Med denne novellesamling har Jan Patrick for alvor sluppet sin fantasi løs, og lader
humoren bære dig igennem de 13 utrolige beretninger. Hans eget liv har indtil nu været en spændende

oplevelsesrejse gennem livet, en udforskning af egen formåen og nysgerrighed, der har ført til en uddannelse
som shippingmand i Det Østasiatiske Kompagni og som sagsbehandler i bistand. Senere har han blandt andet
kunnet føre professionel skuespiller, fotograf, sanger, radiovært, tekstforfatter, marketingsmedarbejder og

selvstændig erhvervsdrivende til sit CV.
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