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Hensigten er at udgive to bind halvårligt.--Med udgivelsen af Dinosaurusens sene eftermiddag fra 1974

indtræffer et nybrud i Peter Seebergs forfatterskab. Bogen, som er Seebergs femte, bevæger sig på afgørende
punkter væk fra den stil, der prægede hans hidtidige bøger. Den tidligere simple og fremmedartede form
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