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hemmeligheder, alkohol og sex – et vel levet liv. For at afslutte aftenen går de to venner i poolen uvidende
om, at det almindelige vand er blevet skiftet ud med en ungdomseliksir, så når de to mænd stiger op af

poolen, har de i bogstaveligste forstand genfundet deres ungdom, og det kan kun betyde én ting – de skal ud
og leve livet igen!

Thorne Smith (1892-1934) var en amerikansk forfatter, der var kendt for sine mange humoristiske
fantasyromaner fyldt med overnaturlige fænomener og forvandlinger. Thorne var ligeledes kendt for at skrive
bøger, hvor det ikke skortede på sex og indtagelse af alkohol – og ironisk nok blev hans bøger solgt i flere

millioner eksemplarer i 1930‘ernes USA, der var præget af blandt andet alkoholforbud.
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