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HJERNESPIND Henrik Frederiksen Hent PDF ”Sit Down-komiker må man vel næsten kalde Henrik
Frederiksen, når han med sin bog ’Hjernespind’ – gang på gang – får læserens næsebor til at vibrere af
hidsige fnis. Han er en underlig snegl, denne Frederiksen. En blanding af storyteller og skarpsindigt
sludrechatol. Hans hjerne spinder vidt og bredt, men der gemmer sig ikke så lidt alvor bag latteren – ellers
havde det jo heller ikke været nær så sjovt.” - Kim Skotte, Politiken ”Det fine ved hans bog er, at han mestrer
både den kontante og fandenivoldske ”amerikanske” humor – og den mere underfundige ”engelske” stil.” Jan Erikson, B.T. ”Hans herlighed Henrik Frederiksen er værd at holde øje med i sit ætsende, ofte bizarre syn
på livet i det danske akvarium. Han svømmer lige så sidelæns som fiskene ud for Cheminova – og skyder
katten, der troede, den var sin egen – med samme præcision, som Tom Waits rammer sit indløb med
whiskyflasken.” - Rud Kofoed, Ekstra Bladet.
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