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BARE EN MAND Stig Colbj\u00f8rn Nielsen Hent PDF Både stilistisk og indholdsmæssigt en interessant og
nyskabende roman. Vi oplever en mand midt i livet. Hidtil har han levet sit liv uden de store forandringer, og

nu nærmer han sig noget, der minder om den klassiske midtvejskrise. Det går bare helt anderledes. I
virkeligheden antændes et ubevidst oprør mod hans livs alt for trygge, ensformige og efterhånden trivielle
rammer. Dette ubevidste oprør bliver smukt og medrivende beskrevet med sans for detaljer for dufte,

smagsindtryk, lyde og følelser. Hovedpersonen lever fuldstændig i nuet. Det betyder også, at læseren kommer
til at indleve sig i historien og blive en del af den. Man bliver draget af indtrykkene. Alle hovedpersonens
handlinger, om bevidst eller ubevidst, baner vejen til hans nye liv, igen – om bevidst eller ubevidst eller
bevidst styret af ham eller hans omgivelser, og alt dette udspringer af simple og for os alle så velkendte

menneskelige lyster, drifter og følelser. Uddrag af bogen Borsalinoen hviler tilfældigt elegant på bordkanten.
Føler uventet varmen fra et blik to borde til venstre. Smukke, mørke og glade øjne, langt, kastanjebrunt hår,
slanke hænder og lange, velplejede fingre holder om glasset med vand. Møder hendes stærke blik over kanten

på den bærbare; men hvad rager det mig? Om forfatteren Stig Colbjørn Nielsen (f. 1950) er forfatter og
lyriker, performer og foredragsholder med en levende passion for Rom gennem snart et halvt århundrede. Når
der skal stresses af og måske tænkes nye tanker, så står forfatteren ved esse og ambolt hjemme i sin egen

gamle landsbysmedje.

 

Både stilistisk og indholdsmæssigt en interessant og nyskabende
roman. Vi oplever en mand midt i livet. Hidtil har han levet sit liv
uden de store forandringer, og nu nærmer han sig noget, der minder
om den klassiske midtvejskrise. Det går bare helt anderledes. I
virkeligheden antændes et ubevidst oprør mod hans livs alt for

trygge, ensformige og efterhånden trivielle rammer. Dette ubevidste
oprør bliver smukt og medrivende beskrevet med sans for detaljer for

dufte, smagsindtryk, lyde og følelser. Hovedpersonen lever
fuldstændig i nuet. Det betyder også, at læseren kommer til at

indleve sig i historien og blive en del af den. Man bliver draget af
indtrykkene. Alle hovedpersonens handlinger, om bevidst eller



ubevidst, baner vejen til hans nye liv, igen – om bevidst eller
ubevidst eller bevidst styret af ham eller hans omgivelser, og alt dette
udspringer af simple og for os alle så velkendte menneskelige lyster,
drifter og følelser. Uddrag af bogen Borsalinoen hviler tilfældigt
elegant på bordkanten. Føler uventet varmen fra et blik to borde til
venstre. Smukke, mørke og glade øjne, langt, kastanjebrunt hår,
slanke hænder og lange, velplejede fingre holder om glasset med
vand. Møder hendes stærke blik over kanten på den bærbare; men
hvad rager det mig? Om forfatteren Stig Colbjørn Nielsen (f. 1950)
er forfatter og lyriker, performer og foredragsholder med en levende
passion for Rom gennem snart et halvt århundrede. Når der skal
stresses af og måske tænkes nye tanker, så står forfatteren ved esse

og ambolt hjemme i sin egen gamle landsbysmedje.
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