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I Overpostulatoren vil man kunne læse mere om, hvad der skete af forbløffende ting i det politiske landskab i
90’erne under Pylle Neuruppiners forsøg på statsministerskab. Det er ikke alt, der vil komme til at stå i

fremtidens historiebøger om denne tid. Den officielle historieskrivning har gennem mange år været foretaget
af P. Munch og hans diverse efterløbere som f.eks. Vindbøjtel Fisikasketten, og gæt engang, hvor de står

politisk! Ja, ikke sandt! Men intet er så slemt, at det ikke er godt for noget. Så her får I nogle betragtninger og
reportager fra årtiet før årtusindeskiftet, og det er nette ting, vi får at vide. Ting, der ikke er med i den

autoriserede version, bl.a. at Overpostulatoren planlagde et megabyggeri, der satte Hitlers byggeplaner i
Berlin i skyggen … Denne bog er nummer seks i rækken af bind med beretninger om begivenheder i 90’erne

og i årtierne efter årtusindeskiftet.
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