
Udgiver tre
nye bøger
Lokal forfatter 
er produktiv

HORSENS - Horsens-
forfatteren Benjamin 
Katzir lader ikke græsset 
gro under sine fødder.

Han har netop på Forla-
get Papyrus sendt tre nye, 
små bøger på markedet. I 
en af dem, »Advokat for 
Avocadoen«, der omfatter 
sundhedsbreve fra Israel, 
fortæller han, at han for 
nogle måneder siden send-
te sit spanske manuskript 
på vegetarbogen til en for-
lægger i kødædernes land 
Argentina. Bogens titel 
var »Du er, hvad du spi-
ser«.

For nylig kom så manu-
skriptet retur, vedlagt et 
brev fra forlæggeren, der 
blot skrev »Det ved jeg 
godt«.

Nu overvejer Katzir at 
ændre titlen til »Min hem-
melighed ved et sundt liv«, 
men, føjer han til, jeg risi-
kerer vel så også, at der ik-
ke er nogen, som ønsker at 
dele hemmeligheden.

Uanset hvordan det vil 
gå, så rummer hans ny bog 
en række gode råd til læ-
serne. Måske er noget af

det banalt, fordi den vej, 
han viser, skulle være så 
indlysende. Men man har 
godt af at blive mindet om 
dem engang imellem. I det 
spinkle håb, at flere vil ef-
terleve dem.
Det med de gode råd -her 

om ægteskab og ægte-
fæller - føres videre i bog 
nummer 2 »Spørg Benja-
min«.

Intet orakel
Den kan måske betrag-

tes som en brevkasse i bog-
form. Den foregiver ikke at 
give svar på alle problemer . 
og spørgsmål, for Katzir er 
naturligvis ikke noget ora-
kel.
Men der er fornuftige 

besvarelser, som ingen har 
skade af at lytte til. Ek-
sempelvis: »I dagens sam-
fund, hvor kvinder udfyl-
der flere roller som forsør-
gere og hustruer m.v., er 
det vigtigt, at de modtager 
kærlighed, anerkendelse 
og ikke mindst samarbejde 
fra deres ægtemænd«.
Og så har denne flittige 

forfatter såmænd også 
skrevet et lille eventyr for 
børn, »Gittan på landet«, 
som tillige kan benyttes 
som farvebog. (P.N.)
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