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Med alderen melder det sig for de fleste mænd: Man skal op om natten i dybt naturligt ærinde. I mørket og
stilheden lister man sig af sted. Nu hvor man er oppe, skal man måske lige have et stykke mad, inden man

igen lægger sig ved siden af den, man holder af.

Nattetisseri er ikke kun besvær. Det er også en lejlighed til at tænke store tanker.

Flemming Jensens bog handler ikke om det ude på badeværelset, men om de refleksioner, seancen giver
mulighed for. Hans bog er fuld af underfundig lune og livsvisdom for mænd.

Den oplagte bog til alle mænd over 40!

Flemming Jensen, født 1948, er forfatter og skuespiller. Debuterede med Vejledning i sælfangst og har ved
siden af sit humoristiske virke forfulgt en mere samfundsengageret linje.

»Ikke et ondt ord om lokumslitteratur, men denne bog fortjener bestemt maskulin eftertænksomhed i en god
lænestol, måske et kapitel, hvis man alligevel er oppe om natten«

- Carsten Güllich-Nørby, Lektør
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