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To æg, fire blommer og andre ordstykker Lean Nielsen Hent PDF "Her er nyt fra Else Maries selvbiografi "Et
sløvt liv".

Som du ved, sukkede jeg lidt over tabet af danse- og trommelæreren, men jeg havde jo stukket ham de
lussinger, så han trak sig væk fra min rækkevidde for bestandigt …

Nogle gange henfalder jeg i dyb selvmedlidenhed, for det sex jeg får, giver ikke andet end udflåd og
frustrationer.

Danselæreren nåede at give mig herpes, og flere af de øvrige danserinder har nok også fået denne
kærlighedserklæring."

De syv noveller i Lean Nielsens "To æg, fire blommer" kredser om de mennesker, der på den ene eller den
anden måde befinder sig på samfundets bund; arbejdsløse, alkoholikere, ensomme gamle og dem, der ikke

kan finde ud af det med kærligheden.

Den danske forfatter og digter Lean Nielsen blev født i 1935 og debuterede i 1969 med digtsamlingen "Fru
Jensen in memoriam". Herefter udgav han den ene digtsamling efter den anden, og i 1982 sprang han ud som

prosaist med novellesamlingen "Ned ad trappen, ud på gaden".
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men jeg havde jo stukket ham de lussinger, så han trak sig væk fra

min rækkevidde for bestandigt …

Nogle gange henfalder jeg i dyb selvmedlidenhed, for det sex jeg får,
giver ikke andet end udflåd og frustrationer.

Danselæreren nåede at give mig herpes, og flere af de øvrige
danserinder har nok også fået denne kærlighedserklæring."

De syv noveller i Lean Nielsens "To æg, fire blommer" kredser om
de mennesker, der på den ene eller den anden måde befinder sig på
samfundets bund; arbejdsløse, alkoholikere, ensomme gamle og dem,

der ikke kan finde ud af det med kærligheden.

Den danske forfatter og digter Lean Nielsen blev født i 1935 og
debuterede i 1969 med digtsamlingen "Fru Jensen in memoriam".
Herefter udgav han den ene digtsamling efter den anden, og i 1982
sprang han ud som prosaist med novellesamlingen "Ned ad trappen,
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