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De blev kaldt skærmtrolde dengang – journalisterne på TV-Avisen, der dukkede op på Danmarks eneste tv-
kanal næsten hver aften i de glade 1960´ere og stakåndede 1970´ere.

Paul Zebitz var en af dem og fortæller her en spændende historie, der river én med som en hvirvelvind
gennem store og små begivenheder i de sidste fem årtier. Tæt på tidens toppolitikere.

Det er nyhedsjournalisten, der skriver om tv´s pionertid og Danmarks Radio som en god arbejdsplads med
rummelighed for kreative, muntre medarbejderes trivsel – til bedste for seerne.

I 1979 bliver Paul Zebitz sognepræst, bruger sin journalisterfaring som ballast i præstearbejdet, møder folk,
der sætter 2. Verdenskrig i fokus og oplever Irak-krigen som en tv-krig – med kristendommen som livets

fundament.

Det er erindringer, dokumentar, debat og samtidshistorie – serveret med et glimt i øjet.
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