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eventyr, der tager os med på en rejse gennem tid og rum. Vi kommer med tilbage til Pompeji, inden byen blev
begravet i lava, vi gør holdt i riddertiden og bevidner en vaskeægte ridderturnering. I vores egen nutid møder
vi en flok rummænd, der er landet på Jorden. Jørgen Munck Rasmussen, født 1949, lærer og produktiv dansk
forfatter til især historiske romaner. Hans store interesse er det antikke Rom og middelalderen, og han har da
også flere studieophold i Italien bag sig, men det nordiske islæt i romanerne fornægter sig ikke. Han har
skrevet drama, egnsspil, revykomedier og revysange – blandt andet til Holbergteatret. Jørgen Munck

Rasmussen er dybt engageret i samfundsdebatten og har forfattet en række samfundskritiske indlæg i landets
aviser, blandt andet "Børn er livets mening", "Den lille terrorist" og "Der var så dejligt ude på landet."

 

"Det magiske X" gemmer på otte eventyr, der tager os med på en
rejse gennem tid og rum. Vi kommer med tilbage til Pompeji, inden
byen blev begravet i lava, vi gør holdt i riddertiden og bevidner en
vaskeægte ridderturnering. I vores egen nutid møder vi en flok

rummænd, der er landet på Jorden. Jørgen Munck Rasmussen, født
1949, lærer og produktiv dansk forfatter til især historiske romaner.
Hans store interesse er det antikke Rom og middelalderen, og han
har da også flere studieophold i Italien bag sig, men det nordiske
islæt i romanerne fornægter sig ikke. Han har skrevet drama,

egnsspil, revykomedier og revysange – blandt andet til
Holbergteatret. Jørgen Munck Rasmussen er dybt engageret i

samfundsdebatten og har forfattet en række samfundskritiske indlæg
i landets aviser, blandt andet "Børn er livets mening", "Den lille

terrorist" og "Der var så dejligt ude på landet."
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