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En lørdag i maj mødtes 15 danske forfattere på en restaurant i Frederiksberg Have. Til sammenkomsten var på
forhånd opstillet et tilsvarende antal computere, som de skulle skrive på. Desuden forelå et antal fotografier af
almindelige, genkendelige ting, der ved en simpel sammensætning danner en symmetri - og derved ansigter

og masker. Det var udgangspunktet for denne overraskende bog - et hidtil uset bogværk som ud over
fotografens omtalte maskebilleder trykt i farvereproduktioner rummer de 15 forfatteres samlede fortælling,
skrevet på stedet og altså på én dag. Et kollektivt maskebal, hvor ingen aner - end ikke de implicerede selv -
hvem der har bidraget med hvad. Ingen af teksterne, som også kan betegnes som en kollektiv roman, er

signerede.

 

Men deltagerne i maskeballet er følgende: Ursula Andkjær Olsen, Jens Blendstrup, Thomas Boberg, Gitte
Broeng, Julia Butschkow, Pia Juul, Josefine Klougart, Marianne Larsen, Viggo Madsen, Merete Pryds Helle,

Asger Schnack, Kristina Stoltz, Morten Søndergaard, Thomas Thøfner og Peter-Clement Woetmann. 
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