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Mødet med en herboende politisk flygtning og beretningen om hans opvækst i Teheran (eller ´Tehran´ som
han insisterede på at det skulle skrives) gav anledning til denne bog. Der var flere ting han insisterede på, og

jeg fulgte med for at få historien i hus. Men jeg gik for langt og kom helt ud på kanten.
Bagefter mødtes jeg med forfatteren og journalisten Malene Fenger-Grøndahl. Vi skulle tale om hvorfor vi

gør det vi gør? Hvordan vi gør det? Hvad andre skal med det – og hvad med os selv?

Det var udgangspunktet og derfra indledte jeg en række samtaler med kunstnere som jeg mente både i deres
arbejde og som mennesker havde været ude på kanten. For måske handler det om at give slip, for at få fat.
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