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En måske roman Stig Colbjørn Nielsen Hent PDF Forlaget skriver: En måske roman er måske hyggelig og
letflydende underholdning med lune og humor. Måske er det en krimi i bedste noir-stil fyldt med drama,

spænding og selveste Philip Marlowe lyslevende blandt personerne. Måske er det den ultimative
kærlighedsfortælling for voksne med gamle dages klassiske kærlighed genskabt og de sociale normer lagt i
ruiner. Måske er det et provokerende og maskulint bidrag til tidens kvindedebat? Sikkert er det dog, at

forfatteren elegant giver sine læsere muligheden for at trække vejret helt frit. På livsbekræftende vis mødes
indledning og afslutning i en sluttet ring.    

Genrebrydende og forfriskende fortælling i et vidunderligt sprog og med et væld af litterære og kulturelle
referencer. Miljøer så ægte, at man som læser får lyst til også at anvende bogen som rejsefører, når turen går

til Rom.    
Fortællingen og stilen er lige så utraditionel som forfatteren selv, og der kommer helt sikkert en toer med

endnu mere drama i kampen mod mafiaen.      

Uddrag af bogen 
Jeg strækker mig veltilpas, vender hovedet for at kigge ud på regnen og gadens travle aftenliv; men stirrer
lukt ind i det sorte løb fra en Beretta, der peger lige mod mig. Det her er ren ”Godfather”, mafia simpelthen!
Jeg mener forret, hovedret og vin, og så er det slut! Nogle, der helst ikke skulle finde mig, har faktisk fundet
mig. En lille, diskret bevægelse med det sorte løb antyder, at de der ”nogle” mener, jeg skal rejse mig op og
følge med dem. Jeg, nej, Philip, rejser sig langsomt. Meget langsomt og værdigt, tager sin sorte frakke på,
sætter Borsalinoen korrekt og mandigt på hovedet. Jeg retter lidt på mit elegante, hvide halstørklæde, og jeg
stirrer den yderst velklædte menneskejæger direkte ind i hans komplet udtryksløse øjne, så han ikke når at

opfatte, at Philip i stedet for at knappe sin frakke lynhurtigt jager sin hånd ned i frakkelommen til
håndkanonen og trykker på aftrækkeren. Fin ting, meget lav og kultiveret lyd af skuddet, perfekt timing.

Fyren falder med vantro i sit blik langsomt ind over mit bord.         

Om forfatteren 
Stig Colbjørn Nielsen (f. 1950) er forfatter og lyriker, performer og foredragsholder med en levende passion
for kultur og historie. Når der skal tænkes nye tanker, så står forfatteren ved esse og ambolt hjemme i sin egen
gamle landsbysmedje i Jordhøj ved Slangerup. Til daglig passes også jobbet som lokomotivfører ved DSB’s

Øresundstrafik. Hertil kommer arbejdet som kirkeværge for menighedsrådet ved Skt. Mikaels Kirke i
Slangerup og et mangeårigt engagement i Det Konservative Folkeparti og Europabevægelsen.    

Udgivelseslisten med skøn- og faglitteratur er lang med næsten 20 titler og flere på vej. Blandt de seneste
udgivelser kan nævnes romanerne Bare en mand, sådan set og Astrið, henholdsvis digtsamlingerne Den blå
cikorie og Italienske billeder. Forfatteren er tillige en flittig bidragyder til litterære tidsskrifter i ind- og

udland. Hertil kommer, at forfatteren også er redaktør og mentor på en kommende lyrikantologi med aktuelle
Facebookdigte fra lyrikkens vækstlag i Danmark.
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kærlighed genskabt og de sociale normer lagt i ruiner. Måske er det
et provokerende og maskulint bidrag til tidens kvindedebat? Sikkert
er det dog, at forfatteren elegant giver sine læsere muligheden for at
trække vejret helt frit. På livsbekræftende vis mødes indledning og

afslutning i en sluttet ring.    
Genrebrydende og forfriskende fortælling i et vidunderligt sprog og
med et væld af litterære og kulturelle referencer. Miljøer så ægte, at
man som læser får lyst til også at anvende bogen som rejsefører, når



turen går til Rom.    
Fortællingen og stilen er lige så utraditionel som forfatteren selv, og
der kommer helt sikkert en toer med endnu mere drama i kampen

mod mafiaen.      

Uddrag af bogen 
Jeg strækker mig veltilpas, vender hovedet for at kigge ud på regnen
og gadens travle aftenliv; men stirrer lukt ind i det sorte løb fra en
Beretta, der peger lige mod mig. Det her er ren ”Godfather”, mafia
simpelthen! Jeg mener forret, hovedret og vin, og så er det slut!
Nogle, der helst ikke skulle finde mig, har faktisk fundet mig. En
lille, diskret bevægelse med det sorte løb antyder, at de der ”nogle”
mener, jeg skal rejse mig op og følge med dem. Jeg, nej, Philip,
rejser sig langsomt. Meget langsomt og værdigt, tager sin sorte
frakke på, sætter Borsalinoen korrekt og mandigt på hovedet. Jeg
retter lidt på mit elegante, hvide halstørklæde, og jeg stirrer den
yderst velklædte menneskejæger direkte ind i hans komplet

udtryksløse øjne, så han ikke når at opfatte, at Philip i stedet for at
knappe sin frakke lynhurtigt jager sin hånd ned i frakkelommen til
håndkanonen og trykker på aftrækkeren. Fin ting, meget lav og

kultiveret lyd af skuddet, perfekt timing. Fyren falder med vantro i
sit blik langsomt ind over mit bord.         

Om forfatteren 
Stig Colbjørn Nielsen (f. 1950) er forfatter og lyriker, performer og
foredragsholder med en levende passion for kultur og historie. Når
der skal tænkes nye tanker, så står forfatteren ved esse og ambolt

hjemme i sin egen gamle landsbysmedje i Jordhøj ved Slangerup. Til
daglig passes også jobbet som lokomotivfører ved DSB’s
Øresundstrafik. Hertil kommer arbejdet som kirkeværge for

menighedsrådet ved Skt. Mikaels Kirke i Slangerup og et mangeårigt
engagement i Det Konservative Folkeparti og Europabevægelsen.    
Udgivelseslisten med skøn- og faglitteratur er lang med næsten 20
titler og flere på vej. Blandt de seneste udgivelser kan nævnes
romanerne Bare en mand, sådan set og Astrið, henholdsvis

digtsamlingerne Den blå cikorie og Italienske billeder. Forfatteren er
tillige en flittig bidragyder til litterære tidsskrifter i ind- og udland.
Hertil kommer, at forfatteren også er redaktør og mentor på en

kommende lyrikantologi med aktuelle Facebookdigte fra lyrikkens
vækstlag i Danmark.

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

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=En måske roman&s=dkbooks


Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


