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jeg vil noget bestemt. Ellers ville jeg sprænges af indre pres. Og når jeg er indenfor, så er jeg klar til at gå lige
så rask til sagen, som stedets professionalisme og nøgternhed tilsiger mig. Jeg kommer ca. en gang hvert

forår. Jeg ved, at jeg denne gang vil have en skjorte. Det er clean business, et afmålt ærinde."

Cool, elegante, morsomme og selvudleverende historier fra et uperfekt liv med litteratur, film, sport, kvinder
og rejser. Digteren, filminstruktøren, Tour de France-kommentatoren m.m.m. har skrevet en erindringsbog af

de sjældne, som samtidig tegner et portræt af dansk kulturliv gennem de sidste 40 år.

Her læser han selv højt med sin karakteristiske stemme, der giver historierne ekstra kød og blod.

"Et stykke levende kulturhistorie (...) Både som kunstner og som menneske har Leth levet livet som en
æstetisk og sanselig rejseoplevelse." - Kim Skotte, Politiken

Bogen fik Weekendavisens Litteraturpris 2006.
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