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Voksenværk Stinus Olesen Hent PDF Pierre spiller poker. Pierre spiller tennis. Han kæmper for at holde fast i
sin Iben. Han kæmper for at holde fast i sig selv ved afgrunden til de 40 år. Pierre og Iben sidder i et fly mod
København. De er på vej hjem til vinter og utætte afløb i hans lejlighed. Iben er undergrundskunstner, og hun
vil tilbage ud i Europa, hvor hendes inspiration blomstrer. Og Pierre kan betale. Han kan sikre deres fremtid.
Han skal bare lige hive pengene hjem ved at vinde tennisfinalen i Hellerup. "Voksenværk" er en roman om at
være rodløs og have en walkman og om at vokse sig ind i livet, når man er opdraget med konkurrence og
afsavn. Stinus Olesen (f. 1975) er uddannet fysioterapeut. Han startede med at skrive digte på bagsædet af
gule busser og udgav i år 2000 digtsamlingen "Ingen titel". "Voksenværk" er hans skønlitterære debut og

første bind i en trilogi om skæve eksistenser i København.

 

Pierre spiller poker. Pierre spiller tennis. Han kæmper for at holde
fast i sin Iben. Han kæmper for at holde fast i sig selv ved afgrunden
til de 40 år. Pierre og Iben sidder i et fly mod København. De er på

vej hjem til vinter og utætte afløb i hans lejlighed. Iben er
undergrundskunstner, og hun vil tilbage ud i Europa, hvor hendes
inspiration blomstrer. Og Pierre kan betale. Han kan sikre deres
fremtid. Han skal bare lige hive pengene hjem ved at vinde

tennisfinalen i Hellerup. "Voksenværk" er en roman om at være
rodløs og have en walkman og om at vokse sig ind i livet, når man er
opdraget med konkurrence og afsavn. Stinus Olesen (f. 1975) er

uddannet fysioterapeut. Han startede med at skrive digte på bagsædet
af gule busser og udgav i år 2000 digtsamlingen "Ingen titel".

"Voksenværk" er hans skønlitterære debut og første bind i en trilogi
om skæve eksistenser i København.
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