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Samtale om natten Hans J\u00f8rgen Lembourn Hent PDF "Dette ene vidunderlige kærtegn. Nana. Mig. Dig.
Her er jeg. Åben. Henrevet. Nøgen. Din. Du gør det altsammen. Det rigtige. Du tryller med mine nerver, så de
kun kan føle fryd. Du blæser din styrke i min mund, og nu kender jeg kun ét ord: du. Jeg kan kun udføre én
bevægelse: du. Mit navn er: du. Du. Det bliver tåge. Og vej ud af tåge. Stort lys omkring os og brændende

varme, sådan som vi hvirvler ind i solen." "Samtale om natten" er en novellesamling om kærlighed, som Hans
Jørgen Lembourn selv har beskrevet som "en af min ungdoms grønne synder". Da den udkom, skabte dens
åbenhjertige erotiske skildringer forargelse. Hans Jørgen Lembourn (1923-1997) var en dansk forfatter,
journalist og politiker. Lembourn debuterede som skønlitterær forfatter i 1950 med romanen "Sandhedens
forbandelse". Inspirationen til romanens handling fandt han i Den Græske Borgerkrig (1946-49), som han

tidligere havde dækket i jobbet som journalist. I en længere årrække sad han i Folketinget for Det
Konservative Folkeparti (1964-77), var formand for Dansk Forfatterforening (1971-81) og sad i Dansk
Kunstråd (1978-87). Hans Jørgen Lembourns forfatterskab består af fiktionsværker såvel som essays.
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