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brogede dele af David Bismers liv en tragisk farce, hvad ikke alle tilskuere opdagede, fordi de havde lige så

travlt med at rende i hælene på deres egne fordomme, som han troligt traskede af sted efter sine.
Men ind imellem levede han i fryd og gammen."

Det er lykkedes David Bismer at opnå en karriere som operasanger – en karriere, der dog uheldigvis er gået i
stå og har efterladt et stort sort hul i hans syn på livet. Nu giver han sig til at lede efter livets mening i

alverdens små samfund og sekter, den ene mere besynderlig end den anden.

Henning Ipsen (1930-1984) var en dansk forfatter, der skrev en lang række bøger blandt andet inden for
genrerne roman, noveller, erindringer samt børne- og ungdomsbøger. Han debuterede som forfatter i 1956
med romanen "De tavse huse". I en årrække var Henning Ipsen bog- og tv-anmelder for Jyllands-Posten, og

han har endvidere skrevet manuskript til tv-serien "Regnvejr og ingen penge."
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