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Glædens dag og andre noveller Marcus Lauesen Hent PDF Forlaget skriver: "Luften i Kölns Gader var tysk
og olieagtig, bevægede sig langsomt mellem Husene som en Røg før Tordenvejr. Den muntre By var træg og
døsig, de brogede Vinduer kunde ikke straale for Støv og Dis. Menneskene gik slæbende, uden Takt, uden
Slag, uden Il; nogle Cyklister slentrede fra den ene Side af Gaden til den anden; usikre, skudt frem af

Tilfældigheder som sommerfugle. Osen af en Bil var det eneste, der mindede om Fart; men naar den havde
passeret, stod Benzintanken stille tæt ved Jorden en halv Time."
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