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Playback Ib Lucas Hent PDF "Han slog armene om mig, så vi tumlede ind mod en gadedør. Håndtaget ramte
min hofte som et håndkantsslag. Jeg løftede armene og holdt om mit hoved. - Bare et godnatkys, bøvsede

han. Jeg pressede mine læber sammen, mens hans tunge forgæves pressede sig mod dem. - Du er så skide sød,
du er, mumlede han og stak en iskold hånd ind på min ryg. - Nej, brølede jeg. Men det var for sent. Hans
anden hånd jog op mellem mine ben, jeg fik et smertefuldt klem, et til, så udstødte han en sær lyd og slap

mig. - Hvad fanden i helvede! Han gloede på mig og tørrede sig hen over den forsavlede mund.

Den unge akademiker Michael bor sammen med sin kæreste Charlotte. Uadtil er alt normalt, men Michael
lever en dobbelttilværelse som transseksuel. I al hemmelighed udforsker han det kvindelige i både sig selv og
de kvinder han møder på sin vej. Han skuffes imidlertid i sit forhold til Charlotte, en kort kærlighedsaffære og

sine egne transseksuelle erfaringer.

Ib Lucas (f. 1946). Dansk forfatter og tidligere lektor på Sankt Annæ Gymnasium, hvor han underviste i
dansk og dramatik. Ib Lucas debuterede i 1981 med novellesamlingen "Når virkeligheden flimrer", efterfulgt
af "Lystens labyrinter" (1983), hvori han skildrer 1968’er generationens livsformer. I romanerne "Maskepi"
(1984) "Playback" (1986) og "Aftalt spil" (1989) kredser forfatteren om temaerne køn og identitet i en
moderne virkelighed. Romanen "Silhuetter" (1995) blev filmatiseret af Henning Carlsen under titlen "I

wonder who’s kissing you now" (1998).
Senest har Lucas udgivet spændingsromanen "Manden på tapetet" (2008), hvori han fremsætter en

opsigtsvækkende hypotese om forholdet mellem Tycho Brahe og Shakespeare.

 

"Han slog armene om mig, så vi tumlede ind mod en gadedør.
Håndtaget ramte min hofte som et håndkantsslag. Jeg løftede armene

og holdt om mit hoved. - Bare et godnatkys, bøvsede han. Jeg
pressede mine læber sammen, mens hans tunge forgæves pressede
sig mod dem. - Du er så skide sød, du er, mumlede han og stak en
iskold hånd ind på min ryg. - Nej, brølede jeg. Men det var for sent.
Hans anden hånd jog op mellem mine ben, jeg fik et smertefuldt

klem, et til, så udstødte han en sær lyd og slap mig. - Hvad fanden i
helvede! Han gloede på mig og tørrede sig hen over den forsavlede

mund.

Den unge akademiker Michael bor sammen med sin kæreste
Charlotte. Uadtil er alt normalt, men Michael lever en

dobbelttilværelse som transseksuel. I al hemmelighed udforsker han
det kvindelige i både sig selv og de kvinder han møder på sin vej.

Han skuffes imidlertid i sit forhold til Charlotte, en kort
kærlighedsaffære og sine egne transseksuelle erfaringer.

Ib Lucas (f. 1946). Dansk forfatter og tidligere lektor på Sankt Annæ
Gymnasium, hvor han underviste i dansk og dramatik. Ib Lucas
debuterede i 1981 med novellesamlingen "Når virkeligheden

flimrer", efterfulgt af "Lystens labyrinter" (1983), hvori han skildrer
1968’er generationens livsformer. I romanerne "Maskepi" (1984)



"Playback" (1986) og "Aftalt spil" (1989) kredser forfatteren om
temaerne køn og identitet i en moderne virkelighed. Romanen

"Silhuetter" (1995) blev filmatiseret af Henning Carlsen under titlen
"I wonder who’s kissing you now" (1998).

Senest har Lucas udgivet spændingsromanen "Manden på tapetet"
(2008), hvori han fremsætter en opsigtsvækkende hypotese om

forholdet mellem Tycho Brahe og Shakespeare.
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