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ikke et rart sted at være. En revolution er under opsejling, og den bliver ledet af en ung kvinde. Belle er
måske nok grim, men det er hun ligeglad med. Hun er til gengæld stærk, modig og intelligent, og når man
skal starte en krig mod hele verden, er det vigtigere end at være smuk. Hendes plan er radikal, men hun er
opsat på at udføre den – koste hvad det vil. Mogens Wenzel Andreasen er oprindeligt uddannet lærer, men

efter at have undervist i nogle år videreuddannede han sig til cand.pæd. i musikvidenskab og blev redaktør på
Politikens Forlag. Han debuterede som forfatter i 1967 og har sidenhen udgivet både romaner og fagbøger om
musik. Wenzel Andreasen har desuden været leder af Forlaget Artia, hvor han selv har fået udgivet en del af
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København i slutningen af det 21. århundrede er bestemt ikke et rart
sted at være. En revolution er under opsejling, og den bliver ledet af
en ung kvinde. Belle er måske nok grim, men det er hun ligeglad

med. Hun er til gengæld stærk, modig og intelligent, og når man skal
starte en krig mod hele verden, er det vigtigere end at være smuk.
Hendes plan er radikal, men hun er opsat på at udføre den – koste
hvad det vil. Mogens Wenzel Andreasen er oprindeligt uddannet

lærer, men efter at have undervist i nogle år videreuddannede han sig
til cand.pæd. i musikvidenskab og blev redaktør på Politikens Forlag.
Han debuterede som forfatter i 1967 og har sidenhen udgivet både
romaner og fagbøger om musik. Wenzel Andreasen har desuden

været leder af Forlaget Artia, hvor han selv har fået udgivet en del af
sine bøger.
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