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forskellige forfattere – etablerede såvel som nye stemmer, bl.a. med nye tekster af Iben Mondrup, Jørgen Leth
og Pia Tafdrup. Antologien giver et bredt udsnit af den litterære verden lige nu med tekster om alt fra

fuglekranier, pastaengle og Satan til spørgeskemaer, grafiske noveller og mødereferater. Alle tekster er nye og
ikke udgivet før. Teksterne er udvalgt på baggrund af et open call, hvor forlaget modtog ikke mindre end 80
bidrag. De to redaktører, Christel Sunesen og Lea Fløe Christensen, har udvalgt de 13 stærkeste, sjoveste,
mest provokerende, rørende, skæve bidrag og derudover kontaktet en række etablerede forfattere. Ønsket er,
at de nye stemmer dermed får større opmærksomhed på den litterære scene, og antologien vil være oplagt i
undervisning med blandingen af nye og etablerede forfattere. "Der er mange fine sager at finde i denne

antologi, der har et solidt litterært niveau. Nogle tekster er lette at læse, mens andre er mere
eksperimenterende i stil og form." – Lektørudtalelse
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