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Strandvaskeren og andre opmuntrende fortællinger Jan Esmann Hent PDF Disse sære fortællinger handler
blandt andet om dæmoner, helgener og insekter. De udspiller sig i en fantastisk virkelighed, hvor, for

eksempel, en kunstmaler leviterer og en dæmon besøger Helvede. Vi møder lysarbejdere og yogier, men også
satanister og dybt frustrerede mennesker. Alle søger de mening i tilværelsen på hver deres underlige måde. De
tragiske skæbner er fortalt med kærlighed og humor, som ikke sjældent er dybsort. Ofte ved man ikke, om

man skal grine eller græde. Sommetider får man også et godt gys.

Uddrag af bogen
En hed sommeraften sad dæmonen Danefæ på taget af Christiansborg og drak en kold øl, som han havde
stjålet i en kiosk. Han holdt af at sidde på Christiansborgs tag, fordi energien dér var så rædsom. Hans
virkelige navn var Danubschryzwachitzch, men alle kaldte ham Danefæ. Hvordan han havde fået det
øgenavn, vidste ingen, ikke engang han selv. Men nu hang det bare ved. Han var og blev Danefæ.

Danefæ skulede ud over det indre København, mens han kølede sig med bajeren. Han nød øllets lette,
brusende og bitre fornemmelse på den kløvede tunge. Nydelsen sendte små bølger af sammentrækninger ud i
hans diminutive penis. Det var længe siden, han havde brugt sit lem. Han fandt det mere tilfredsstillende at
besætte folk end at onanere og så få dem til at begå alle mulige ting seksuelt. Han havde mange gode minder,

men han havde ikke tid til at dvæle ved dem i aften.
I aften var en speciel aften.

I aften begyndte hans nye mission.

Om forfatteren
Jan Esmann, født 1960, er kunstmaler. Han er desuden cand. phil. i moderne kultur fra Københavns

Universitet.
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