
Ørepropper
Hent bøger PDF

Claus Madsen
Ørepropper Claus Madsen Hent PDF John er en intelligent studerende, der elsker kunst og en god kop sort
kaffe i selskab med sig selv. Kæresten Cecilie scorede han ved hjælp af sine digte. Men hun får ikke lov at
høre flere. De er mere dystre nu. John er begyndt at høre stemmer. Efter nogen tid er der blot én stemme. I
højre øre – en såkaldt Øreprop. På en hemmelig blog, deler han sine tanker med sig selv: hans stemme er så
tydelig og så høj og når han skriger eller larmer på anden vis så må jeg jo gøre, som han siger ellers …

Cecilie vil gerne fortælle andre om deres forhold, men John synes ikke, de er klar til det, og han er sikker på,
at hun er i ledtog med andre om at håne ham. Efter nogle uger, hvor han har holdt sig væk, skal de nu ses
igen. Der er også noget, hun vil snakke med ham om. Uddrag af bogen Det var typisk Cecilie sådan at

konkludere, at det var ham, der havde misforstået, hvor de skulle mødes, og dernæst tilgive ham for det. Han
havde helt udtrykkeligt sagt bag ved cykelskurene. Det var jo hende, der havde stået og spildt begges tid ved
at vente et forkert sted. Hun stak armene ind under hans, der var placeret i hver sin jakkelomme og knugede
sig ind til ham. Han tog armene ud og rundt om hende, og de krammede et stykke tid. Han kunne mærke, at
det var længe siden, og syntes pludselig, at den kælder var langt væk. Om forfatteren Claus Madsen (f. 1974,
Sønderborg) er cand.pæd.soc., master i ledelse og uddannelseschef. Han er faglitterær forfatter og redaktør
inden for ledelse, evaluering og læring. Derudover har han skrevet lyrik og musik siden barndommen og

udgivet seks CD’er og en enkelt digtsamling. Ørepropper er hans debutroman.
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