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Rejsen fra sofa til madras Claus Senderovitz Hent PDF "Vi gør klar. Et flygtigt stemningsbillede:

Her til højre for vasken, på det smalleste stykke køkkenbord, på det stykke linoleum med opadbøjede,
flossede kanter, hvis oprindelige tåge af et mønster nu er gået i ét med tidens og møgets design, står det, der
engang har været en si. Nu er den, ved afbrækning af håndtaget (hvordan? hvorfor?) blevet en opsamler af alt

det, der ikke skal gå gennem det lille sorte hul i vasken, hullet til helvede. Man hælder hvad som helst
igennem, og den gør resten af arbejdet. Lader alt flydende passere og beholder kun tørstoffet. (Essensen?)"

"Rejsen fra sofa til madras" er en poetisk og humoristisk skildring af et hverdagsliv med alt det, der hører til.
Alt fra opvask til kærlighed og familie bliver processeret igennem Claus Senderovitz skarpe pen, så det

forvandles til en finurlig blanding af poesi og prosa.

Claus Senderovitz (f. 1947) er en dansk forfatter, der især er kendt for sine mange letlæselige børnebøger.
Claus Senderovitz fik sin litterære debut med bogen "Gå i dybden, spring ned i kviksandet" i 1969 og har

siden modtaget adskillige legater fra Statens Kunstfond til sit arbejde.

 

"Vi gør klar. Et flygtigt stemningsbillede:

Her til højre for vasken, på det smalleste stykke køkkenbord, på det
stykke linoleum med opadbøjede, flossede kanter, hvis oprindelige
tåge af et mønster nu er gået i ét med tidens og møgets design, står
det, der engang har været en si. Nu er den, ved afbrækning af

håndtaget (hvordan? hvorfor?) blevet en opsamler af alt det, der ikke
skal gå gennem det lille sorte hul i vasken, hullet til helvede. Man
hælder hvad som helst igennem, og den gør resten af arbejdet. Lader

alt flydende passere og beholder kun tørstoffet. (Essensen?)"

"Rejsen fra sofa til madras" er en poetisk og humoristisk skildring af
et hverdagsliv med alt det, der hører til. Alt fra opvask til kærlighed
og familie bliver processeret igennem Claus Senderovitz skarpe pen,

så det forvandles til en finurlig blanding af poesi og prosa.

Claus Senderovitz (f. 1947) er en dansk forfatter, der især er kendt
for sine mange letlæselige børnebøger. Claus Senderovitz fik sin
litterære debut med bogen "Gå i dybden, spring ned i kviksandet" i
1969 og har siden modtaget adskillige legater fra Statens Kunstfond

til sit arbejde.
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