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udgangspunkt i 1968 graver Hugo Hørlyck sig ned i en litteratur, der blev skrevet imens samfundet oplevede
drastiske ændringer. Det var år, der blev påvirket af ungdoms- og studenteroprør, strejkekampe og en

tiltagende viden om menneskets psyke. Det er en bog, der går tæt på de politiske og litterære strømninger,
som var gennemgående i Danmark i 1960'erne og 1970'erne, og ser på, hvordan de ydre og indre forhold

påvirkede hinanden såvel i samfundets som i litteraturens verden. Hugo Hørlych Karlsen (f. 1948) er en dansk
forfatter, der fik sin litterære debut med digtsamlingen "Dans på glødende sne" (1972). Til trods for sin brede
spændvidde som forfatter – Hørlych har blandt andet udgivet både romaner, børne- og ungdomsbøger, digte

og fagbøger – har Hørlych altid haft barndommen som et gennemgående tema.
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