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Dirigenten Anders Bodelsen Hent PDF 'Dirigenten' er en del af novelleserien 'En mand steg af toget ...', der
blev trykt første gang i DSB's magasin Ud & Se i 2010. 12 danske forfattere, herunder Anders Bodelsen, blev
bedt om at skrive et bidrag, der indeholder sætningen 'en mand steg af toget ...'. Hvad, der i øvrigt sker, er helt
op til forfatterne selv. E-novellen er udgivet i samarbejde mellem forfatteren, Lindhardt og Ringhof og Ud &

Se. Anders Bodelsen (f. 1937) har et langt forfatterskab bag sig. Han debuterede i 1959 med
generationsromanen ‘De lyse nætters tid‘ og udviklede sig med romaner som ‘Hændeligt uheld‘ og ‘Tænk på
et tal‘, begge fra 1968, til en førende skikkelse i den nyrealistiske bevægelse. Med ‘Frysepunktet‘, 1969,
prøvede han science fiction, og med ‘Straus‘, 1971, den litterære satire. Et hovedtræk i både noveller og
romaner er skæringspunktet mellem konkurrence og kriminalitet. Endnu et træk er barnets langsomme
opdagelse af de voksnes verden. Begge træk findes også i hans novellesamling, ‘Varm luft‘, 2009.

 

'Dirigenten' er en del af novelleserien 'En mand steg af toget ...', der
blev trykt første gang i DSB's magasin Ud & Se i 2010. 12 danske
forfattere, herunder Anders Bodelsen, blev bedt om at skrive et
bidrag, der indeholder sætningen 'en mand steg af toget ...'. Hvad,

der i øvrigt sker, er helt op til forfatterne selv. E-novellen er udgivet i
samarbejde mellem forfatteren, Lindhardt og Ringhof og Ud & Se.
Anders Bodelsen (f. 1937) har et langt forfatterskab bag sig. Han
debuterede i 1959 med generationsromanen ‘De lyse nætters tid‘ og
udviklede sig med romaner som ‘Hændeligt uheld‘ og ‘Tænk på et
tal‘, begge fra 1968, til en førende skikkelse i den nyrealistiske

bevægelse. Med ‘Frysepunktet‘, 1969, prøvede han science fiction,
og med ‘Straus‘, 1971, den litterære satire. Et hovedtræk i både
noveller og romaner er skæringspunktet mellem konkurrence og
kriminalitet. Endnu et træk er barnets langsomme opdagelse af de
voksnes verden. Begge træk findes også i hans novellesamling,

‘Varm luft‘, 2009.



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Dirigenten&s=dkbooks

