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Øvelser i ensomhed Stig Dalager Hent PDF "Kvinden, der hed Lisa Rimbrovsky og selv var halvt russer, var

meget utydelig om sit eget erhverv og oprevet over faderens død og virkede på én gang selvbevidst og
nervøs; hendes mørke stemme var forførende, og han tog sig i at stirre på hendes slanke hals og bløde,

markerede læber, der ligesom formede sig til et kys, når hun talte." En ældre psykiater er tvunget til at tage sit
liv op til revision, da hans kone ikke alene bliver syg, men også beslutter sig for at forlade ham. Han

hjemsøges nu af mindet om en smuk kvinde, der gjorde stort indtryk på ham, da han var ung. Samtidig får
han en ung pianist som klient, som får ham til at træffe en overraskende og skæbnesvanger beslutning.

"Øvelser i ensomhed" bringer læseren helt ind i hovedpersonens tanker og gør det til tider svært at adskille
erindringer og drømme fra virkelighed. Stig Dalager (f. 1952) er en dansk forfatter, dokumentarfilmskaber og
manuskriptforfatter. Han debuterede i 1980 med "Hærværksforeningen og andre noveller", og sidenhen er det
blevet til 55 værker, hvoraf mange er oversat til fremmedsprog, ligesom flere af hans skuespil er blevet opført

rundt omkring i verden blandt andet i New York. Stig Dalager bevæger sig inden for genrerne historisk
roman, psykologisk realisme, noveller og dokumentariske romaner.

 

"Kvinden, der hed Lisa Rimbrovsky og selv var halvt russer, var
meget utydelig om sit eget erhverv og oprevet over faderens død og
virkede på én gang selvbevidst og nervøs; hendes mørke stemme var
forførende, og han tog sig i at stirre på hendes slanke hals og bløde,
markerede læber, der ligesom formede sig til et kys, når hun talte."
En ældre psykiater er tvunget til at tage sit liv op til revision, da hans
kone ikke alene bliver syg, men også beslutter sig for at forlade ham.
Han hjemsøges nu af mindet om en smuk kvinde, der gjorde stort

indtryk på ham, da han var ung. Samtidig får han en ung pianist som
klient, som får ham til at træffe en overraskende og skæbnesvanger

beslutning. "Øvelser i ensomhed" bringer læseren helt ind i
hovedpersonens tanker og gør det til tider svært at adskille

erindringer og drømme fra virkelighed. Stig Dalager (f. 1952) er en
dansk forfatter, dokumentarfilmskaber og manuskriptforfatter. Han



debuterede i 1980 med "Hærværksforeningen og andre noveller", og
sidenhen er det blevet til 55 værker, hvoraf mange er oversat til

fremmedsprog, ligesom flere af hans skuespil er blevet opført rundt
omkring i verden blandt andet i New York. Stig Dalager bevæger sig
inden for genrerne historisk roman, psykologisk realisme, noveller

og dokumentariske romaner.
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