
Celle 40
Hent bøger PDF

Søren Lyngbye

Celle 40 Søren Lyngbye Hent PDF Forlaget skriver: Næsten en hel dag af Sigurd Langs liv. Tilsyneladende
sker der ingenting på de seks kvadratmeter i cellen i Aarhus Arrest, men under overfladen dirrer fængslet af
nervøs foretagsomhed. Opfindsomheden er stor, hvad enten det gælder indsmugling af narko, studehandler
under gårdturene eller hvordan man lettest udholder det monotone arbejde på værkstedet. Ordensmagten er

hele tiden til stede, klar til at kropsvisitere og straffe de uregerlige.  

Søren Lyngbyes fortælling er baseret på selvsyn. Det er en underfundig, realistisk beretning, der giver et
fantastisk indblik i den verden, der er lige under.

Det bizarre og det anderledes liv er næsten naturligt i denne skildring fra et dansk fængsel, hvor Søren
Lyngbye i de sidste 5 år har undervist de indsatte i kunst. Han har siddet som en flue på væggen og hørt

fangerne prale af deres bedrifter. Men han har også lagt øre til fortvivlede, syge, vanvittige og helt normale
beretninger.

Råt veksler med usødet i den barske men også vanvittigt humoristiske fortælling fra fængslet, hvor kun de
stærkeste og listigste overlever.

Søren Lyngbye er uddannet billedkunstner fra både Det Jyske Kunstakademi og Akademia Sztuk Pieknych i
Polen. Han arbejder i dag med udsmykning, kunstneriske show og undervisning. Søren Lyngbye har tilbragt
lange perioder af sit liv rundt om i verden på jagt efter inspiration og oplevelser. Det smitter af på hans kunst
og livsopfattelse og litterære arbejder. Der er ikke nogen dansk forfatter, der som Lyngbye formår at tviste det

rablende uortodokse, geniale og gale med det forbløffende næsten over-normale.

Søren Lyngbye har tidligere udgivet novellesamlingen Syv rejsende (1986) og romanerne Den sorte
Madonna (1991) og Frejas tårer (2001).  
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