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Hvor bliver tiden af? kaster Frederik Dessau lys over det mysterium, der hedder tiden – og over vores
holdning til mysteriet. Den tid, vi går ind i, når vi bliver født. Den tid, vi går ud af, når vi dør. Den tid, hvis
væsen vi aldrig lærer at forstå – mindst af alt det fænomen, der hedder tidens relativitet – men hvis tyranni vi

via uret har givet os ind under.

Frederik Dessau kommer tæt på det liv, enhver af os lever. Han gør det abstrakte konkret. Han gør det fjerne
nærværende. I bedste fald kan han lære os at spille vores gæsterolle en lille smule bedre i denne forunderlige

tilværelse, hvor alt holder op, og alt varer ved.«

– Jens Kistrup, Berlingske Tidende

»En fin, vibrerende og fascinerende bog, som man læser i ét stræk.«

– Ole Thyssen, Politiken
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