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Kærlighedens ugerninger Hans Henning Harmer Hent PDF Otte kærlighedshistorier, der ikke just emmer af
stilfærdig sødme, men som kredser om det skæbnesvangre møde, om menneskets higen efter at blive elsket

betingelsesløst og dets manglende evne til at gøre netop dette, når det virkelig gælder.

"Sterne travede op og ned ad gulvet i baglokalet. Fra væg til væg, frem og tilbage. Papir var taknemmeligt,
blæk letfærdigt, alt for letfærdigt. Brudstykker fra det skamløse brev hamrede i hans hoved: dybt ulykkelig

over meddelelsen .. forholdet afbrudt ...begynde forfra.

Sterne slog en nævne i spisebordet. Sådan leger vi ikke her i firmaet, tænkte han, den går ikke, min kære,
skudt forbi. Jamen, du må da være helt fra den, at afbryde et nyt forhold ... Hvad siger du? Det var en

misforståelse? Javel, men det var ikke den eneste misforståelse i dit liv, min kære. Der var flere af slagsen. Én
af dem hedder Sterne, en af de helt store misforståelser. Og det skal ikke gentage sig ... Begynde forfra? Vi?
Er det det, du siger? Nej, det ville også være en misforståelse. Desværre, løbet er kørt, man kan ikke begynde

forfra, når det hele er slut ..."

Hans Henning Harmer (f. 1943) er en dansk forfatter, oversætter, kursusleder og akupunktør. Han er født på
Falster og boede i en kort årrække i Odense inden København blev hans faste base, når han ikke rejste verden
rundt. Hans Henning Harmer debuterede med romanen "Nr. 17 på dødslisten", der foregår på Sri Lanka. De

mange rejser til udlandet har haft en stor indflydelse på forfatterskabet.

 

Otte kærlighedshistorier, der ikke just emmer af stilfærdig sødme,
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Begynde forfra? Vi? Er det det, du siger? Nej, det ville også være en
misforståelse. Desværre, løbet er kørt, man kan ikke begynde forfra,

når det hele er slut ..."

Hans Henning Harmer (f. 1943) er en dansk forfatter, oversætter,
kursusleder og akupunktør. Han er født på Falster og boede i en kort
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ikke rejste verden rundt. Hans Henning Harmer debuterede med
romanen "Nr. 17 på dødslisten", der foregår på Sri Lanka. De mange
rejser til udlandet har haft en stor indflydelse på forfatterskabet.
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