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Mange kender Colettes roman Gigi, men mindre kendt er hendes korttekster. I denne samling noveller fanges
livet i Paris i første del af forrige århundrede og hver historie beskriver et lille, afgørende øjeblik, hvor en
tilfældig hændelse – en jaloux forelskelse, et uheldigt ord, et vidunderligt karneval, et tilfældigt mord –
sønderriver hverdagens kontinuitet. Colettes delikate sprog afslører lige præcis nok til, at vi bestandig undres
og drages, og med en vildtvoksende ironi demaskerer hun den småborgerlige forfængelighed.
Hendes pen antyder følelser og tanker, som personerne i historierne ikke selv tør vedkende sig.
Således defilerer hele paletten af datidens pariserpersonager forbi, som sad man på en gadecafe i 20’ernes
Montmartre. Sidonie‐Gabrielle Colette (1873‐1954) fransk forfatter, journalist, skuespiller og mime‐artist. Hun
var måske den første Nobelpris‐nominerede forfatter til at undsige sig sin metier: Jeg har aldrig haft lyst til at
skrive bedyrede hun i 1939 i en radioudsendelse for amerikanske studerende i Paris. Denne deciderede ulyst
ved at formulere sig skriftligt var i det hele taget en af hendes kæpheste. Alligevel er hun stadig i dag kendt
som en af Frankrigs vægtigste forfattere, ikke mindst for hovedværket, romanen Gigi.
På vej til køkkenet rendte hun ind i. Husker du den danske film 'Blinkende Lygter' fra 2000 med blandt andre
Søren Pilmark, Mads Mikkelsen, Ulrich Thomsen, Nikolaj Lie Kaas og Sofie Gråbøl. 2801 2018. Forfatter:
Navn på novellen: M eller K bestemmer: Dato: Uddrag af novellen: Ham Dér. På vej til køkkenet rendte hun

ind i. 1401 2018 - Jeg har tænkt mig, at du skal have lov til at hjælpe slavinden, med at få. Han trækker sig
ud af hendes mund – lytter til hendes spruttende eder og forbandelser, han er et klamt svin – en psykopat der
var ved at kvæle. PaaPinden. Min passion for strik har resulteret i www. Mit navn er Irene Birk og jeg er
kvinden bag strikkepindene på www. For.
Skribent: Titel: Dato: Uddrag af novellen: Cobra. Drejet ret (dr r) Drejet ret er en retmaske, der strikkes
omkring det bagerste maskeled. dk. 2801 2018.
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