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I det skjulte Camilla Stockmarr Hent PDF "Jeg tog et vilkårligt tog sydpå, med den tanke at jeg aldrig ville
vende tilbage. Jeg stod af på en tilfældig station og blaffede videre, først med et ældre ægtepar, senere med en

lastbilchauffør. Han så surt på mig da han standsede bilen og sagde:
- Unge piger bør ikke blaffe.

Det sagde han virkelig. Han gav mig ballontyggegummi og våde kys, senere betalte han for den tatovering
jeg har på røven, et firben der bevæger sig når jeg går."

Novellerne i Camilla Stockmarrs "I det skjulte" fortæller på en fængslende og ligefrem måde historier om
kærlighed, erotik, forholdet mellem forældre og børn, og hvad der kan ske, når man udlever lysten til at

stikke af fra det hele.

Den danske forfatter Camilla Stockmarr (f. 1966) debuterede i år 2000 med romanen "I det skjulte". Camilla
Stockmarr er inspireret af forfattere som Dorris Lessing, Charles Bukowski og Kerstin Ekman og fik i 2012

tildelt Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat.

 

"Jeg tog et vilkårligt tog sydpå, med den tanke at jeg aldrig ville
vende tilbage. Jeg stod af på en tilfældig station og blaffede videre,
først med et ældre ægtepar, senere med en lastbilchauffør. Han så

surt på mig da han standsede bilen og sagde:
- Unge piger bør ikke blaffe.

Det sagde han virkelig. Han gav mig ballontyggegummi og våde kys,
senere betalte han for den tatovering jeg har på røven, et firben der

bevæger sig når jeg går."

Novellerne i Camilla Stockmarrs "I det skjulte" fortæller på en
fængslende og ligefrem måde historier om kærlighed, erotik,

forholdet mellem forældre og børn, og hvad der kan ske, når man
udlever lysten til at stikke af fra det hele.

Den danske forfatter Camilla Stockmarr (f. 1966) debuterede i år
2000 med romanen "I det skjulte". Camilla Stockmarr er inspireret af
forfattere som Dorris Lessing, Charles Bukowski og Kerstin Ekman

og fik i 2012 tildelt Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat.
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