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Jeg skåler gerne med mine venner. Mit problem er, at jeg egentlig bedst kan lide vand. Især når det er varmt
som nu, og alle snakker... og alle snakker om solen og om pigerne. Jeg bliver så søvnig. Jeg er nødt til at tage

mine sko af og lægge mig ned.

Giv mig lidt ild til verdens længste cigaret. Den dag, jeg fanger røgen med fingrene, møder jeg hende. Hun er
tørstig. Og vi behøver ikke andet end vand."

Digter og rejseskildrer Klavs Bondebjerg er taget til Nordafrika og Mellemøsten for at udforske de arabiske
landes særlige kultur. Det er en anderledes samling rejsenotater af en digter, der har blik for andre ting og

historier end de fleste andre rejsende.Klavs Bondebjerg (1953-2004) var en dansk digter og forfatter. I løbet af
flere år producerede Klavs Bondebjerg en lang række rejseskildringer for DR og P1. Han debuterede som

forfatter i 1982 med digtsamlingen "Uroligheder", og sidenhen udgav han en perlerække af digtsamlinger og
rejseskildringer.
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