Pressemeddelelse
Ny, opdateret udgave af Peter H. Fogtdals humoristiske
bestseller om astrologi
Humor og seriøsitet er drivkraften i Kan man træde på en vandmand?,
som giver en skarp og sprælsk præsentation af de astrologiske begreber, de
12 stjernetegn og filosofien bag astrologien, herunder reinkarnationstanken.

»Jeg kan ikke forstå, at du er Tvilling. Du har jo ikke sagt et ord hele aftenen!« Sådanne

bemærkninger kan man høre ofte, men som regel kun fra folk, der ifølge Peter H. Fogtdal har
deres astrologiske viden fra frisøren. For det eneste, alle Tvillinger verden over har til fælles, er
behovet for at kommunikere og formidle. Men det betyder ikke, at de gør det!
Verden er fyldt med Tvillinger, der er lige så tavse som stumtjenere. Man kan altså ikke stemples
som et sludrechatol, bare fordi man er født imellem den 22. maj og 21. juni. For som Fogtdal
pointerer i Kan man træde på en vandmand?: Stjernetegnet, vi er født i, står ’kun’ for en drivkraft
eller noget, vi har brug for at udtrykke for at blive lykkelige. Det står ikke for en lang række
uundgåelige karaktertræk.
Kan man træde på en vandmand? forklarer, at vi alle har en kosmisk arv, som fortæller os, hvad
vi bør arbejde med for at blive bedre og mere autentiske mennesker. Bogen er fuld med humor,
men tag ikke fejl: Budskabet er alvorligt og fremføres af Peter H. Fogtdal, der er forhenværende
professionel astrolog. I dag er han skønlitterær forfatter og har skrevet flere anmelderroste
romaner.
Kan man træde på en vandmand? udkom første gang i 1990 og solgt i 28.000 eksemplarer. Denne
nye udgave er gennemrevideret af forfatteren og derudover nyillustreret. Sidst, men ikke mindst,
har forfatteren lagt et helt nyt horoskop for Karen Blixen, der viser ukendte og mystiske sider af
den store forfatter.
Bogen kan læses som en let indføring i astrologiens univers, men kan også bruges som
opslagsværk, hvis man blot ønsker at læse om et bestemt stjernetegn.
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