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og tvivl, og alt det

er en del af det hele, men det skal ikke være
slutfacit. Livet kan gøre ondt, det skal gøre

ondt, og det gør ondt. Men det skal ikke tage magten fra én. Hvis det gode ikke er slutfacit,
så gider jeg ikke mere.«

                                                   Steffen Brandt
 

At livet gør ondt, kan ingen tv-2 lytter være i tvivl om. Men om det også er slutfacit må tiden vise, og der er i
hvert fald altid mere at sige. Jesper Hougaard Larsen bringer i denne bog et portræt af rockpoeten Steffen
Brandt. Når man gransker det gode liv er det fuld af sorg og tab og smerte. Og når forfatteren gransker det

tekstunivers, der har været lydsporet til en hel generations liv, dukker de store fortællinger og de store digtere
op som litterære referencer. Så tag med på et eksklusivt ridt gennem lyrik og livsklogskab, hvor vi allerede

her kan afsløre: det er godt nok at være nærmest lykkelig og kærligheden overvinder alt.
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