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og charme og visioner, den er både dyb og let, både fræk og vis.«

                             – Poul Borum, Ekstrabladet

 

»Det er en meget indtagende bog … Den er fuld af ømhed og blufærdighed, maskeret af et godt lag verbal
kosmetik, en kærlig fryd ved forlorenhed og uskyldig ekshibitionisme. Det djævelske eller angeliske er, at

Knud Holten véd det, gennemskuer og bruger det … Foreløbig vil jeg varmt anbefale ham læsernes
bevågenhed.«
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»Netop som man var ved at tro, at den samlede moderne litteratur herhjemme skulle stå i neorealismens grå
tegn, kommer Knud Holtens lille roman, og den er noget helt andet end tevand. Han er en prins Charming af
Danmark, i besiddelse af en tryllestav, der forvandler hverdagen for os og gør den til et farverigt eventyr.«

                             – Bent Mohn. Politiken
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