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Næsehornsdigte Vagn Lundbye Hent PDF RHINOLOVEN 1. Du skal være anderledes 2. Du skal bære dit

horn som et scepter 3. Du skal tage fejl 4. Du skal skille dig af med døende og døde 5. Kom dumheden i hu at
du holder den hellig 6. Du skal trække tiden ud når du knepper 7. Du skal pisse mod vinden 8. Ær din

afføring som var den dig selv 9. Du må ikke gøre dig mere end én tanke ad gangen 10. Uddø to gange daglig
I "Næsehornsdigte" beskriver Vagn Lundbye den rå, ubarmhjertige og frygtelige verden set fra det dovne
næsehorns perspektiv. Vagn Lundbye (1933-2016) var en dansk forfatter. Han debuterede i 1964 med

novellen "En af disse" i tidsskriftet Vindrose og udgav to år efter romanen "Signalement". Siden skrev han
både romaner, noveller, digte og rejseskildringer. Lundbye har modtaget flere priser for sit forfatterskab,

blandt andet Kritikerprisen, Oehlenschlägers Mindelegat, Beatriceprisen og Det Danske Akademis Store Pris.
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