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Jeg ser mig selv som rytmisk Marie Louise Tüxen Hent PDF "Jeg ser mig selv som rytmisk" er et portræt af
en kvinde, som prøver at finde sig selv igen efter en skilsmisse. Gennem 13 kapitler hører vi om hendes

møder med en række mænd, om opvæksten i Næstved og forholdet til familien.

“Vi trænede sammen. Vi tog bussen ud til Body House, jeg gik til aerobic, på showholdet, og han løftede
vægte. Jeg vidste godt, han tog steroider, jeg så nålen, og jeg så hans muskler og næse vokse unaturligt. Det
var ikke derfor, vi stoppede med at komme sammen. Det gjorde vi bare. Det gled ud, og han var sammen med

en af mine veninder. Lige så stille stoppede vi med at træne sammen, vi gik heller ikke i solcentret.
Jeg blev bleg, og han blev marineinfanterist på Bornholm.”

Marie Louise Tüxen debuterede i Hvedekorn i 2013. Hun har lavet natradio på Radio24syv og skriver satire
for WulffMorgenthaler. Hun er oprindelig fra Næstved, men nu bosat i København. Dette er hendes

debutroman.

 

"Jeg ser mig selv som rytmisk" er et portræt af en kvinde, som
prøver at finde sig selv igen efter en skilsmisse. Gennem 13 kapitler
hører vi om hendes møder med en række mænd, om opvæksten i

Næstved og forholdet til familien.

“Vi trænede sammen. Vi tog bussen ud til Body House, jeg gik til
aerobic, på showholdet, og han løftede vægte. Jeg vidste godt, han
tog steroider, jeg så nålen, og jeg så hans muskler og næse vokse

unaturligt. Det var ikke derfor, vi stoppede med at komme sammen.
Det gjorde vi bare. Det gled ud, og han var sammen med en af mine
veninder. Lige så stille stoppede vi med at træne sammen, vi gik

heller ikke i solcentret.
Jeg blev bleg, og han blev marineinfanterist på Bornholm.”

Marie Louise Tüxen debuterede i Hvedekorn i 2013. Hun har lavet
natradio på Radio24syv og skriver satire for WulffMorgenthaler. Hun

er oprindelig fra Næstved, men nu bosat i København. Dette er
hendes debutroman.
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