
Stuefugle i farver
Hent bøger PDF

Carsten Nagel
Stuefugle i farver Carsten Nagel Hent PDF Stuefugle i farver er ti noveller om han- og hunkønsvæsner.

Historier om at udforske sig selv og verden, om at flyve fra reden, flyve fra hverdagsgrålighed og gå i mere
prangende fjerdragt. Der er også historier om at danne par, om kurrer på tråden og ugler i mosen; om mænd
der emmer af potens og kvinders hud under silkekjoler. Om svalende skygger og sort sol. Noveller fyldt med
saft og kraft der fortæller om at være på nippet til at springe ud og flyve væk. Carsten Nagel (f. 1955) er

forfatter og autoriseret cand. psych. Debuterede i 1976 med den delvist selvbiografiske novellesamling Som
man(d) behager, der skildrede det københavnske homoseksuelle miljø. Stuefugle i farver er hans tiende bog.
"Carsten Nagel skriver elegant, han kan faktisk balancere sine historier på knivsæggen mellem overdådig

vellyst og gribende smerte." Fyens Stiftstidende. "En rigtig kunstner, der ved, at selv det mest flyvske opgør
med "normalitetsdesignet" må disciplineres sprogligt." John Chr. Jørgensen i Politiken
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