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Det er fredag d. 13, og vejrudsigten melder om trykkende varme
og risiko for torden, specielt i de sydlige egne.

Niels Chauffør - ejer af Mogensens Busser & Turistfart - starter motoren og begiver sig ud på den ugentlige
indkøbstur til Tyskland, dog ikke med sin gode vilje. Selskabet er på fallittens rand, bussens driftsbremse er
defekt, og med sig har han blot syv passagerer: en konfus bejler i en laksefarvet buksedragt, et umage ægtepar

fra Seden Strandby,
en alkoholiseret invalidepensionist med dundrende hovedpine samt tre skulkende skoledrenge på en

hemmelig mission.

Bussen ruller rutinemæssigt derudad, men én ting står hurtigt klart: Det bliver en mærkværdig Tysklandstur,
som ingen af passagererne vil glemme

- NOGENSINDE!

Uddrag af bogen
Tak skæbne, tænkte Niels Chauffør og satte motoren i gang. Den lød som en forkølet olding med rygerlunger.
I bakspejlet iagttog han sine sølle syv passagerer - ubestridt det laveste antal, han nogensinde havde haft med
på en Tysklandstur. Han kunne ikke undgå at bemærke, at Bjarne nu - stik imod sædvane - åbnede sin første
øl, inden de ramte nedkørsel 54 til motorvej E20. Dette nåede Niels Chauffør dog aldrig at undre - eller

snarere bekymre - sig videre over, før han atter blev angrebet af tungsind. Forude ventede 2 x 153 kilometer.
306.000 meters kørsel mod afgrunden. Ak ja, det tegnede til at blive en trist og kedelig dag - kedeligere end

en 0-0-kamp i den usbekiske 4. division i kvindefodbold.

Om forfatteren
Henrik B. Thomsen (f. 1978) er cand.mag. i dansk og religion. Han har arbejdet som lektor i skandinavisk
sprog og litteratur ved Rijksuniversiteit Groningen og underviser nu på Tornbjerg Gymnasium. Ud over
noveller har Henrik B. Thomsen skrevet artikler, rapportager og anmeldelser i diverse magasiner og

tidsskrifter. Tysklandsturen er hans debutroman.
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