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Bogen Morfeus er et forsøg på at inkorporere, virkelige hændelser i et eventyr, en rejser som fører læseren fra
en tilnærmet virkelighed ind i en fantasi verden som mere og mere taber fodfæstet med virkeligheden og fører
os tæt ud under universets grænse. Et univers og en grænse som ikke er vores, men som tilhører en anden
verden, et parallelt samfund. Drivkraften i eventyret, er en ung kartograf, Morfeus, som har fået til opgave at
foretage opmålinger af et fjerntliggende kejserrige. Det viser sig dog at opgaven i virkeligheden er af en helt
anden og mere filosofisk karakter og handler mere om hvad der foregår inde i den unge kejsers hoved. Bogen
er mere et eventyr end en beskrivelse af virkeligheden, selvom der også er elementer baseret på virkelige
hændelser.
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