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Brandmand på to hjul (roman, 1966), 
Samlejeg (noveller og digte, 1969), 

Detektivklubben 1-8, (børnebøger 1971-80), 
Afføringsbilleder (noveller, 1972), 

Dobbeltgængeren tripper (digte, 1973), 
Længslen er sin egen vampyr (digte, 1976), 

Selvbeflyvning (digte, 1980), 
Livet er den fattige mands udgave af evigheden (digte, 1983), 

"Jeg-er-her-allerede"-princippet (digte, 1985), 
Kroppen er en genvej (digte, 1989), 

Forlang mirakler på den sidste dag (digte, 1991), 
Jeg træder ud (digte, 1992), 

Håndtegn uden hånd (digte, 1994), 
Vær folk som går forbi (digte, 1998), 

En flodhest går om hjørnet (digte, 2000), 
Boffels Hotel (fortælling, 2000), 

Face Values (digte på engelsk, 2000), 
Denne verdens digte (digte, 2001), 

Patent på tilværelsen (noveller, 2004), 
Grænsefladning (digte, 2005), 
Konkregater (dadaismer, 2005), 

Forsiden er titlen (dadaismer, 2005), 
Tag og kys det hele fra os (digte, m. Naja Marie Aidt, 2006), 

Fremtiden hænger i garderobeskabet (2007), 
Haiku & Børnerim (katalog til Den Fynske Forårsudstilling, 2008), 

Virkeligheden kommer til byen (digte, 2009), 
Ønskebarn (drama, 2009), 

Luns af det levende (digte, 2009), 
Jegløse digte (digte, 2010), 

Litterær analyse - en Borges-idyl (parafrase, 2011), 
Malebog for voksne (vrøvlevers, 2013).         

Uddrag af bogen   
Ansigtsløftning 

Livet er en hemmelighed 
vi har sammen, 

smuk som et hukommelsestab 
ved midnat 

Tanker som snegle på væggen 
og myrer, som myrer overalt 

Mit råd, nu som før: 
Vask hænder, det hjælper! 
Du har endnu det bedste 

til gode         

Om forfatteren 
Viggo Madsen (f. 1943) debuterede i 1966 med romanen Brandmand på to hjul og kan altså med nærværende

digtsamling fejre sit 50-års forfatterjubilæum. 

 

Forlaget skriver: Viggo Madsens tidligere udgivelser
Brandmand på to hjul (roman, 1966), 
Samlejeg (noveller og digte, 1969), 

Detektivklubben 1-8, (børnebøger 1971-80), 
Afføringsbilleder (noveller, 1972), 



Dobbeltgængeren tripper (digte, 1973), 
Længslen er sin egen vampyr (digte, 1976), 

Selvbeflyvning (digte, 1980), 
Livet er den fattige mands udgave af evigheden (digte, 1983), 

"Jeg-er-her-allerede"-princippet (digte, 1985), 
Kroppen er en genvej (digte, 1989), 

Forlang mirakler på den sidste dag (digte, 1991), 
Jeg træder ud (digte, 1992), 

Håndtegn uden hånd (digte, 1994), 
Vær folk som går forbi (digte, 1998), 

En flodhest går om hjørnet (digte, 2000), 
Boffels Hotel (fortælling, 2000), 

Face Values (digte på engelsk, 2000), 
Denne verdens digte (digte, 2001), 

Patent på tilværelsen (noveller, 2004), 
Grænsefladning (digte, 2005), 
Konkregater (dadaismer, 2005), 

Forsiden er titlen (dadaismer, 2005), 
Tag og kys det hele fra os (digte, m. Naja Marie Aidt, 2006), 

Fremtiden hænger i garderobeskabet (2007), 
Haiku & Børnerim (katalog til Den Fynske Forårsudstilling, 2008), 

Virkeligheden kommer til byen (digte, 2009), 
Ønskebarn (drama, 2009), 

Luns af det levende (digte, 2009), 
Jegløse digte (digte, 2010), 

Litterær analyse - en Borges-idyl (parafrase, 2011), 
Malebog for voksne (vrøvlevers, 2013).         

Uddrag af bogen   
Ansigtsløftning 

Livet er en hemmelighed 
vi har sammen, 

smuk som et hukommelsestab 
ved midnat 

Tanker som snegle på væggen 
og myrer, som myrer overalt 

Mit råd, nu som før: 
Vask hænder, det hjælper! 
Du har endnu det bedste 

til gode         

Om forfatteren 
Viggo Madsen (f. 1943) debuterede i 1966 med romanen Brandmand
på to hjul og kan altså med nærværende digtsamling fejre sit 50-års

forfatterjubilæum. 



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Frit valg på alle hylder&s=dkbooks

