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Tre historier Claus Senderovitz Hent PDF "To plakater, lige så store som Helmer, og over ham, på det

plankeværk, han læner sig op ad. Til venstre et par, trygge ved fremtiden, til højre en politiker, der ligner en
barnløs far. En usandsynligt lang bil kører forbi ham. På bagsædet en lille diplomat, der også trækker vejret.

"Hvem er han?" spørger parret over ham. Og politikeren svarer: "Manden på gulvet." Helmer glor på
plakaterne. Så sætter han af og springer op for at rive dem ned. Han får kun fat i et hjørne og flår et lille
stykke af politikerens jakke. Springer igen, men får ikke fat." Claus Senderovitz’ tre små historier sætter
trivielle oplevelser i et mærkeligt uvirkeligt lys, som kun han formår. Dagligdagen trækkes ind i en anden

verden, hvor Senderovitz’ maleriske og finurlige sprog sætter strøm til det hele, så alle hverdagens døde ting
bliver levende. 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.

 

"To plakater, lige så store som Helmer, og over ham, på det
plankeværk, han læner sig op ad. Til venstre et par, trygge ved
fremtiden, til højre en politiker, der ligner en barnløs far. En

usandsynligt lang bil kører forbi ham. På bagsædet en lille diplomat,
der også trækker vejret. "Hvem er han?" spørger parret over ham. Og
politikeren svarer: "Manden på gulvet." Helmer glor på plakaterne.
Så sætter han af og springer op for at rive dem ned. Han får kun fat i
et hjørne og flår et lille stykke af politikerens jakke. Springer igen,
men får ikke fat." Claus Senderovitz’ tre små historier sætter trivielle

oplevelser i et mærkeligt uvirkeligt lys, som kun han formår.
Dagligdagen trækkes ind i en anden verden, hvor Senderovitz’
maleriske og finurlige sprog sætter strøm til det hele, så alle

hverdagens døde ting bliver levende. 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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