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Miriam og andre Jannick Storm Hent PDF "Det ægteskabsødelæggende moment er ikke så meget

enkelthederne ved gerningen som det bagved liggende sindelag. "Ja, jeg har ordnet det så jeg kan komme.
Klokken ni. Jeg elsker dig." Han ved ikke hvad han skal gøre. Eller: Han gør ikke det eneste mulige. Han
tænker på hendes varme, faste underliv. "Har de lagt kopien ind i sagen?" Den ene sekretær fortæller den
anden om en tur til Norge. Hotellets bar. Dans. De begynder lavmælt at tale om mænd. Han sidder med

mikrofonen i hånden og forestiller sig at han dikterer en opfordring til dem om at komme ind og smide tøjet."
"Miriam og andre" er en finurlig blanding af poesi og prosa centreret om erotiske dagdrømme, utroskab og
det kolde, retlinjede kontormiljø, hvor mennesker af kød og blod arbejder side om side uden at ane, hvad der
foregår i hovedet på hinanden. Den danske digter og forfatter Jannick Storm (1939-2015) debuterede i 1971
med digt- og novellesamlingen "Miriam og andre". Siden er det blevet til en lang række digtsamlinger,
romaner og novellesamlinger. Ved siden af sit virke som forfatter har Jannick Storm ernæret sig som

oversætter og redaktør for tidsskriftet Limbo.

 

"Det ægteskabsødelæggende moment er ikke så meget enkelthederne
ved gerningen som det bagved liggende sindelag. "Ja, jeg har ordnet
det så jeg kan komme. Klokken ni. Jeg elsker dig." Han ved ikke
hvad han skal gøre. Eller: Han gør ikke det eneste mulige. Han
tænker på hendes varme, faste underliv. "Har de lagt kopien ind i
sagen?" Den ene sekretær fortæller den anden om en tur til Norge.
Hotellets bar. Dans. De begynder lavmælt at tale om mænd. Han

sidder med mikrofonen i hånden og forestiller sig at han dikterer en
opfordring til dem om at komme ind og smide tøjet." "Miriam og

andre" er en finurlig blanding af poesi og prosa centreret om erotiske
dagdrømme, utroskab og det kolde, retlinjede kontormiljø, hvor
mennesker af kød og blod arbejder side om side uden at ane, hvad
der foregår i hovedet på hinanden. Den danske digter og forfatter

Jannick Storm (1939-2015) debuterede i 1971 med digt- og
novellesamlingen "Miriam og andre". Siden er det blevet til en lang



række digtsamlinger, romaner og novellesamlinger. Ved siden af sit
virke som forfatter har Jannick Storm ernæret sig som oversætter og

redaktør for tidsskriftet Limbo.
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