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Luskefisefortællinger er Jens Blendstrups falske historier fra en sand barndom - en bevægende og rablende
morsom skildring af en opvækst i et villakvarter i 70erne. Vi møder vennerne Neger Thomas, Klunke og
Mumi, den snusfornuftige lærerinde fru Granat og den lidt skræmmende fru Fedesen med sit fristed. Vi

mærker de glohede asfaltveje, lattergassen i tandlægestolen og ikke mindst den lurende skræk for atomudslip,
for de sindssyge fra galeanstalten, for puberteten og alt det andet, der er så svært at forstå.

Pressen skriver:

»Jens Blendstrup er stærkt tilbage med en samling rundtossede barndomserindringer. «
***** - Frank Sebastian Hansen, Ekstra Bladet

»Jens Blendstrup gennemskriver en almindelig, gakket opvækst med suverænt dobbeltgreb om både voksent
og barnligt. «

***** - Søren Kassebeer, Berlingske

» . en hvirvel af vild, befriet lystighed, der hujende og skogrende jager gennem læserens sind.«
**** - Jens Henneberg, Nordjyske Stifttidende

»Der er storartet komik i Blendstrups stramt komponerede røverhistorier fra forfatterens barndom.«
**** - Lilian Munk Rösing, Politiken

» . i Luskefisefortællinger er der tale om en vedkommende, varm og skarp indlevelse i det at være barn og det
at vokse fra barndommen.«
- Line Rasmussen, Børsen

»Jens Blendstrup er en poetisk stand up´er, der kan ramme, så det svi´er - og er en svir - i de korte magiske
glimt fra barndommen i Risskov nord for Aarhus.«

- Bo Bjørnvig, Weekendavisen

»Jens fortæller og digter med stor ynde, store støvletramp og en grundsikkerhed på, at ting bør huskes for det,
de kan fortolkes som. "Luskefisefortællinger" (fantastisk titel, i øvrigt) giver god grund til at elske

memoirelitteratur.«
****** - Femina
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