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en tid flakker han forvildet omkring, indtil den dag han får fingre i en billig 2CV og sætter kursen mod
Nordkap. Efter en tur op gennem de svenske skove, hvor han bliver angrebet først af en elg, så af en tjur og til
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Torben Lange fortæller om sorgen og savnet med humor og overbærenhed i "Forfatterliv", som er anden del
af hans erindringstrilogi.

Torben Lange (1934-2012) er født i Aarhus og opvokset på børnehjem. Han debuterede i 1965 med
novellesamlingen "Civilisation". Hans forfatterskab er præget af social indignation blandet med en god
portion humor og skildrer ofte mennesker på samfundets bund. Torben Lange har udgivet både digte,

noveller, romaner og dokumentariske bøger.Torben Langes erindringstrilogi består af bøgerne "Historien om
en idiot", "Forfatterliv" og "Den sidste dans".
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