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Afgang 13 er en antologi med tekster af tre unge forfattere, som alle har gået tre år på FGK i Esbjerg, men
deres bidrag er tre meget forskellige bøger: Josephine Nobre Valentin skriver dramatekster og dramatiske
tekster med fokus på dialog og det psykologiske portræt af forhold og misforhold mellem mennesker. Mads
René Jensen skriver narrative langdigte, og kortere digte, hvor det skævt sansede og det musikalske ofte spiller
en afgørende rolle. Anne Ulrikke Bak zoomer i sine kortprosatekster helt ind på fugle og fisk, i det fri og i
fangenskab, og beskriver derved inddirekte det menneskelige jeg, og det menneskelige ved det jeg, som
betragter dyrene.
På trods af de oplagte forskelle er der dog også fællestræk: en stille insisteren på interessen for mennesket og
dets relationer skinner nemlig igennem hos alle tre forfattere, så dét har de tilfælles.
Vi har i direktionen igennem længere tid kæmpet med.
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