
Amerikansk olie
Hent bøger PDF

Steen Langstrup

Amerikansk olie Steen Langstrup Hent PDF Forlaget skriver: Tyve noveller om kvinder, mænd, samfundet,
tiden og sex.

Om mennesker, skæbner, den sociale arv, afmagt, håb og kærlighed.

Det er socialrealisme med et varmt glimt i øjet, hjertet i hænderne og pletter på skjorten.

»»Hvorfor slår han aldrig dig?« spørger han.
»Måske slår han ikke på piger?« siger hun og klemmer hans hånd.

»Han slår da mor.«
Hun nikker. »Mor slap med et blåt øje i dag. Hun er okay ellers.
Far er gået. Sikkert ud for at drikke. Der går nok et par dage, før

vi ser ham igen. Du kan godt komme hjem nu.«
»Hvorfor er han sådan?«

»Det er han bare.« Hun rører ved hans ansigt. »Men du er
noget særligt. Vil du ikke love mig, at du aldrig bliver som ham?«

Han ser bare på hende, mærker et stik i hjertet.
»Lov mig det,« siger hun.«
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