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Halmstrå Erik Stinus Hent PDF "Et strå flyver ind ad vinduet og danser som et solglimt over
blomsterbuketten på den tomme plads ved min side."

Vi griber efter halmstrå, når afsløringen kommer for tæt på, masken er faldet, og vi står lidende og blottede.

I bogens otte noveller tegner forfatter Erik Stinus et billede af et grundlæggende aspekt af menneskelivet,
hangen til at gribe, klynge, tvinge og til at give slip, kaste bort og forsvinde.

Historierne foregår så forskellige steder som Danmark, Vietnam, Nicaragua, Indien og Tanzania. Fælles for
novellerne er dog personernes trang til at gribe efter halmstrå, når situationen bliver for pinefuld og

afsløringen kommer for nær.

Erik Stinus (1934-2009) var en dansk forfatter, digter, oversætter, redaktør, og anmelder. Som ung gjorde Erik
Stinus tjeneste i handelsflåden og fik i den forbindelse lejlighed til at besøge Aden, Pakistan og Indien. Erik
Stinus debuterede i 1958 med digtsamlingen "Grænseland". Sidenhen fulgte en omfattende produktion, af og
til i samarbejde med andre forfarttere. Erik Stinus er gentagne gange blevet hædret for sit forfatterskab. I 1979
modtog han Kritikerprisen, i 1981 fik han overrakt Gelsted-Kirk-Scherfig-prisen, i 2005 blev han hædret med
Drassows Legat foruden arbejds- og rejselegater fra Statens Kunstfond samt den livsvarige kunstnerydelse.

 

"Et strå flyver ind ad vinduet og danser som et solglimt over
blomsterbuketten på den tomme plads ved min side."

Vi griber efter halmstrå, når afsløringen kommer for tæt på, masken
er faldet, og vi står lidende og blottede.

I bogens otte noveller tegner forfatter Erik Stinus et billede af et
grundlæggende aspekt af menneskelivet, hangen til at gribe, klynge,

tvinge og til at give slip, kaste bort og forsvinde.

Historierne foregår så forskellige steder som Danmark, Vietnam,
Nicaragua, Indien og Tanzania. Fælles for novellerne er dog

personernes trang til at gribe efter halmstrå, når situationen bliver for
pinefuld og afsløringen kommer for nær.

Erik Stinus (1934-2009) var en dansk forfatter, digter, oversætter,
redaktør, og anmelder. Som ung gjorde Erik Stinus tjeneste i

handelsflåden og fik i den forbindelse lejlighed til at besøge Aden,
Pakistan og Indien. Erik Stinus debuterede i 1958 med digtsamlingen
"Grænseland". Sidenhen fulgte en omfattende produktion, af og til i
samarbejde med andre forfarttere. Erik Stinus er gentagne gange

blevet hædret for sit forfatterskab. I 1979 modtog han Kritikerprisen,
i 1981 fik han overrakt Gelsted-Kirk-Scherfig-prisen, i 2005 blev

han hædret med Drassows Legat foruden arbejds- og rejselegater fra
Statens Kunstfond samt den livsvarige kunstnerydelse.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Halmstrå&s=dkbooks

