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Livets bane består af fortiden, nu-
tiden og fremtiden. Manden bag 
spejlet er en række skæbnefor-
tællinger, 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 angst-
vækkende, 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.

DBC lektørudtalelse om Manden bag spejlet:

”Novellesamlingen har en fin rød tråd, hvor døden spiller en central rolle. Flere no-
veller er meget stærke og tragiske, eksempelvis ”Filmen, der knækkede” og ”Døden 
kommer sjældent forgæves.” Samlingens bedste novelle er ”Rejsen til jorden”, der 
på humoristisk vis bruger greb fra science fiction til at kommentere på det at være 
menneske.”



DBC lektørudtalelse om Carl August Lorentzens Livshistorie:

”En unik historie fortalt med indlevelse og en fin fornemmelse for den rette sam-
fundsmæssige sammenhæng. De mange fotos og øvrige flotte illustrationer skaber 
en god ramme for fortællingen.”

Udbryderkongen Carl August Lo-
rentzen, en af det 20. århundredes 
mest berømte kriminelle, plantede 
sit slogan ”Hvor der er en vilje, der 
er der også en vej”, solidt i dan-
skernes bevidsthed, da han, nat-
ten mellem den 22. og 23. decem-
ber 1949, forsvandt fra Horsens 
Statsfængsel gennem en 18 meter 
lang tunnel. 

Men Carl August var ikke kun en iv-
rig tyv og virtuos udbryderkonge, 
han var også en begavet kunst-
ner, der malede, tegnede, snitte-
de i træ, producerede kunsthånd-
værk og derudover brillerede som 
habil skakspiller. 

Den 29. november 2017 kl. 20.30 sender DRK en dokumentar om udbryder-
kongen Carl August Lorentzen. Forfatteren Jan Patrick Skaarup medvirker i 
udsendelsen som forfatter og konsulent.
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Om SkaarupS FOrlag

Skaarups Forlag er et mindre forlag, som blev etableret i 2015 i forbindelse med 
Jan Patrick Skaarups første udgivelse, Udbryderkongen Carl August Lorentzens 
Livshistorie - fortalt af en grandnevø. I 2016 fulgte novellesamlingen Manden bag 
Spejlet og andre dødelige historier. Den seneste udgivelse er Tab og vind med 
samme krop, en motiverende og humoristisk bog tilberedt af fedt, flirt, slanke-
kure og manipulerede fotos. Flere titler er på vej, primært indenfor biografier, 
skønlitteratur og digtsamlinger.
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