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Midt i den blanke nat Sven Holm Hent PDF Ti historier om nutidsdanskere, skrevet af Sven Holm. Om par og
parforhold, Novellerne interesserer sig ikke mindst for de erotiske overtoner, men også for de drastiske og

vilde undertoner, der kan følge med. Her er En headhunters divan, om parret, der pludselig finder ud af, at de
har udsigt til deres nye og – viser det sig – promiskuøse nabos divan og kan følge med i hans

improvisationer; her er Duften af kød, om ægteparret, der er på ferie i Rom, hvor manden finder ud af, at han
er mere optaget af en flot ung slagtersvend og hans knive, end godt er, til foruroligelse for både ham selv og
konen; der er Bersærk, historien om tilflytterne til Bornholm, der, før de får set sig om, er kommet i klammeri
med en særling af en nabo og viklet ind i forhold, de ikke forstår; der erMidt i den blanke nat, om parret, som
er på ferie i en øde egn i Sverige og pludselig bliver banket op midt om natten af en dubiøs fremmed, der
sætter deres forhold til omverdenen i et uventet relief; der er Ries briller, om et ungt par, der havner i en

høstak og pludselig må i gang med at lede efter et par på mere end én måde uundværlige briller.
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