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Lystens labyrinter Ib Lucas Hent PDF "Rasmus var ekspert i sine egne lyster, vidste at det var forbuddet der
skabte dem. Sandsynligvis stammede det hele fra nogle barndomsoplevelser, han var ikke helt klar over

sammenhængen, men der havde været så meget man ikke måtte. Ikke se forældrene uden tøj på, ikke ligge
med en pude mellem benene, ikke røre ved mors bryster, ikke sove sammen med storesøster, ikke bande, ikke
prutte, ikke svømme for langt ud, ikke tirre hunden, ikke sidde på forsædet, ikke gå med fremmede – hele

barndommen havde været et stort forbud."

Ib Lucas‘ ti noveller snor sig rundt i lystens labyrinter, leder efter forløsning, søger afveje og udveje og
kolliderer indimellem med andre menneskers lyster.

Ib Lucas (f. 1946) er født og opvokset i København og uddannet cand.mag. i dansk og teatervidenskab. Ib
Lucas debuterede som forfatter, da han i 1979 vandt en novellekonkurrence for Politiken. To år senere udkom

hans første novellesamling, "Når virkeligheden flimrer".
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