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Andreasens satiriske roman om livet som dansk soldat trækker forfatteren på sine egne oplevelser fra sin

militærtid. Vi følger den forvirrede rekrut Jakob gennem hans soldatertid, mens han bliver bandet og svovlet
på plads af befalingsmændene under konstant frygt for at blive udtaget til otte måneders ekstra tjeneste.

Undervejs lærer den modvillige rekrut at slå ihjel med håndkantsslag, knytter mere eller mindre frivilligt bånd
med sine soldaterkammerater og får sit navn byttet ud med et nummer, så han er lettere at holde styr på.

Wenzel lægger ikke fingre imellem i sin skildring af de absurde og hårde ting, en dansk soldat må gå igennem
for at blive – ja, hvad, egentlig?

Mogens Wenzel Andreasen er oprindeligt uddannet lærer, men efter at have undervist i nogle år
videreuddannede han sig til cand.pæd. i musikvidenskab og blev redaktør på Politikens forlag. Han
debuterede som forfatter i 1967 og har sidenhen udgivet både romaner og fagbøger om musik. Wenzel
Andreasen har desuden været leder af Forlaget Artia, hvor han selv har fået udgivet en del af sine bøger.
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