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var på väg. Jag var övertygad om att jag kom från någonting bra och var på väg mot något ännu bättre. Nu
tänker jag annorlunda på den saken, dock utan att ha ändrat mig. Detär detta jag försöker reda ut i Hotell

Erfarenheten. Betraktelser och berättelser avlöser varann, samt den sortens tankar man tänker, när man sitter
och stirrar ut genom sitt fönster."
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"Claes Hylinger är inte bara en författare. Han är en genre, en

alldeles egen genre.(...) Jag unnar varje läsare av litteratur att njuta av Claes Hylinger."

Mats Gellerfelt i
Svenska Dagbladet 

"Cles Hylinger är det lilla formatets och det lätta handlagets mästare. Hans blick för det
ovanliga i det vardagliga, för poängen i det banala, är osvikligt säker."
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