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 At en forfatter skriver sine bedste bøger i en sen alder er ikke unormalt, men frekvensen hos Preben Major
Sørensen er speciel, med udgivelsen af hovedværker som Øksens tid (2002), De dødes vej (2007), På Vippen

(2008) og Barnet (2010) indenfor de sidste 15 år. 
Fødselsdagen fejres af hans nuværende forlag, Escho, med en genudgivelse af et af de tidligste hovedværker,
I vinden begynder samtalerne. Oprindeligt udgivet af Gyldendal i 1973. Prosasamlingen markerer sig som en

af de mest atypiske udgivelser fra Major Sørensens hånd ved at være renset for den vrede, paranoia og
provokation som forfatterskabet i den brede offentlighed (hvis man tale om en sådan!) er kendt for. Til

gengæld er den fyldt med eksistensfilosofiske tanker og orientalsk mystik, samt en billedmættet sanselighed i
korte lyriske fragmenter, der er renset for både tegnsætning og egentlige episke forløb, og står i dag som et

både vægtigt, fremadskuende og relevant værk.  
Udgivelsen er revideret og forsynet med et nyt efterord af forfatteren.     

Pressen skrev blandt følgende om Preben Major Sørensens seneste udgivelse FORLØBELSER fra 2015: 
"Forløbelser er litteratur i verdensklasse og til kvalmegrænsen."

- Berlingske

"Sjældent smuk, forbandet grum velskrevet skarntydeprosa."
- Weekendavisen

"Preben Major Sørensen boltrer sig i morbide fortællinger. Det er dystopisk, selvironisk og uden sidestykke
herhjemme."

- Jyllands-posten 

"...hvis kugler til kanon blev støbt på baggrund af æstetisk suverænitet alene ville Preben Major Sørensen
position være en ganske anden end den er i dag, hvor forfatterskabets udprægede kultstatus kan tjene som
bevis på at opbyggelighed i tematik, strategiske venskaber og et vist mål af servilitet i forhold til at tækkes
den offentlige samtale, nok er mere afgørende end produktion af blændende prosa, ladet til bristepunktet med

dæmonisk energi, for at opnå litterær berømmelse i dagens Danmark."
- Information

"Om Forløbelser skal det først og fremmest siges, at det er en kæmpe fornøjelse at læse Major Sørensens
elegante og præcise prosa. Ofte er sætningerne lange og har overraskende indskud, og når de er bedst får de
én til at klukke af grin. Det gør man i det hele taget ret mange gange under læsningen af den her bog." 

- Atlas
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