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Laksens fascinerende livsløb strækker sig over en lang, cirkulær bevægelse. Boomerang er udklækket et eller
andet sted på de europæiske kyster. Da det er ´en sær fisk´, afspejler visse hændelser på dens rundtur også en
række europæiske ideer i en lakseadfærd, der nok er atypisk, men narrativt konsistent. Som forventeligt er

turen strabadserende, men Boomerang (mærk navnet!) kommer i mål til sidst.  

Uddrag af bogen
Den kraftige, ensrettede strømmen førte Bo hen over store bunker af jordskælvsbrudte klippestumper med
indlejrede ammoniter. I de talrige hulrum mellem stumperne stak muræner snuden frem som et multipelt
dødens gab. Bo fik en sensation, som om den blev sønderdelt og spredt ud i de mange munde! Dog,

strømmen konsoliderede Bo og førte den videre. Murænerne forsvandt.   

Om forfatteren
Jørgen D. Damsgaard har det meste af sit liv arbejdet som kemotekniker i industrien. Han har dog også

arbejdet som håndværker og i landbruget, og selv et job som natportier kan han skrive på cv´et. 
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