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"Kryber helt ind under huden og gør skide ondt."
- Glittergris

"Skærsommernatsdrømmene bliver våde."
- Charlotte Fischer, forfatter

"Mark Liebst skriver sig ind under huden med sine ægte og hjerteskærende fortællinger."
- Anika Eibe, forfatter

"Mark Liebst skriver, som altid, pissegodt. Omdrejningspunktet er sex, men uden det bliver banal porno. Hvis
du er til enestående, excentriske, og erotiske fortællinger, så er denne bog til dig."

- Luna Mørup, forfatter

"Meget beskrivende og på sin vis smukt. Men også grænsesøgende, tæt på grænseoverskridende og
overdrevet. På den gode måde!"

- Julie the Book Cat

"En aldeles medrivende og intens læseoplevelse."
- Cherryblossomreads

"Det er råt, det er ærligt - og det er ikke for sarte sjæle."
- Sidses Bogreol

"Rå og eksistentiel tvivl udforskes i to unikke noveller, som udstråler stærkt sprog og et fantastisk nærvær."
- Eva Lucia Reviews & Literature

"Velskrevet værk som virkelig fremhæver betydningen af at kunne være sig selv uanset hvem eller hvad man
elsker."

- Christian Freund, forfatter

"Novellerne er rå i både sprog og udtryk og der bliver ikke lagt fingre imellem. Er du ikke sart, så tag og læs
dem."

- Livet i dukkehuset

"Et modigt værk, der tør tage hul på et par af de adskillige tabuer, der omkranser en homoseksuel drengs liv."
- The Reviewing Author
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