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Forfatterens skriver:
"Nej, Ulla, det fortæller du altså ikke! Det er simpelthen for pinligt. Hvad tror du ikke, at folk tænker? Så er
de da slet ikke i tvivl om, hvilken uvorn, uopdragen, vanartet, uartig, næsvis og ulækker unge, du har været!"

 ... Og 117 andre er efterfølgeren til Historien om en søn. Bogen indeholder 117 historier om alle de
mennesker og de skelsættende begivenheder fra Jylland, som der ikke var plads til i mine tre tidligere
erindringsbøger. Alle sluger med begejstring gode historier, og jeg har så mange på lager.           

Uddrag af bogen  
DSB-manden og Marlene Dietrich var ligeledes faste middagsgæster i Føtex-cafeteriet: Han kom i sin
uniform, og han forgudede sin smukke Marlene Dietrich-lookalike med de smalle sorte øjenbryn, den

tydelige tyske accent og lave, mørke stemme. Jeg tror, at han var pensioneret, og at hendes alder var tæt på
hans. Hun var altid i en klædelig spadseredragt og højhælede elegante sko, hendes lysblonde hår sad perfekt,
og hendes røde læbestift og øjenmakeup var kraftig, men klædelig. Alt ved hende var elegant og perfekt på
nær de der øjenbryn: De sad nærmere hårgrænsen end de afbarberede bryn, hvilket gav hende et konstant

undrende udtryk.   

Om forfatteren 
ULLA DUEHOLM blev født i 1953 i Fredericia, hvor hun i 80´erne bidrog aktivt til det kulturelle miljø som
forfatter, instruktør og skuespiller. Efterfølgende bredte hun sit kunstneriske virke til hele landet, og i 90´erne

landede hun i hovedstadens børneteatermiljø. Helbredsmæssige problemer tvang hende til at opgive
teaterarbejdet, så hun fokuserer nu sine kreative kræfter på forfatterskabet.  
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