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Madammeposer Peter Højrup Hent PDF Peter Højrup har skrevet en rengøringshistorie.

Alle går vi og har vores ritualer. 12 danske forfattere, herunder Peter Højrup, har skrevet en novelle med
udgangspunkt i ordet ritualer. Novellen 'Madammeposer' er en del af serien 'Ritualer', der blev trykt første
gang i DSB's magasin Ud & Se i 2009. E-novellen er udgivet i samarbejde mellem forfatteren, Lindhardt og

Ringhof og Ud & Se.

Alle går vi og har vores ritualer. 12 danske forfattere har skrevet en novelle med udgangspunkt i ordet
ritualer. Novelleserien 'Ritualer' blev trykt første gang i DSB's magasin Ud & Se i 2009. E-bogen er udgivet i
samarbejde mellem forfatteren, Lindhardt og Ringhof og Ud & Se. Noveller: Josefine Klougart: Alle de
blomster, lister René Jean Jensen: Men så kom jeg Camilla Christensen: Andre kvinder Niels Frank:

Solsortens øje Nina Søs Vinther: Jatujak Peter Højrup: Madammeposer Katinka My Jones: Valhal Jokum
Rohde: Amorin in memoriam Sidsel Falsig Pedersen: Katten Ina Merete Schmidt: Det er hendes store dag
Maja Elverkilde: En dårlig dag Kaspar Kaum Bonnén: Vanernes spor Novellerne er også udgivet separat.

Peter Højrup (f. 1974) har indtil videre udgivet tre bøger, hvoraf den seneste er prosabogen `Under det
kogende hav‘ fra 2007. Debuten var hæftet `Så vil jeg hellere være en sø‘ (2001). Højrup kan med få
virkemidler slå et helt rum op, hvori alt står placeret præcist i forhold til hinanden. Jeget er ofte et

reflekterende jeg, der i elegante sætninger folder en given tanke eller et givet billede ud eller vikler dem ind i
hinanden og vender og drejer dem. Højrup er desuden aktiv som redaktør på forlaget Basilisk.
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