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Miss America Gorm Rasmussen Hent PDF "Hun prøver at huske. Med lukkede øjne. Hun memorerer med
munden, men kan ikke, og læberne, de føles så tykke. Ligesom første gang. Det var Louisa hun betroede sig
til, Louisa, der krympede munden sammen, som om hun var blevet slået, smed tallerken og viskestykke og
tog hende og knugede hende, som hun aldrig gjorde det siden." En 80-årig, sindssyg dame erindrer sit unge
jeg og forholdet, hun havde til en mørk landbrugsarbejder – et forhold, der af alle andre mest beskrives som

voldtægt. Samtidig skildres begivenhedernes gang i USA’s historie – både på godt og ondt.

Gorm Rasmussen er dansk forfatter og journalist. Han blev født 4. november 1945 i Aalborg, tog
studentereksamen fra Aalborghus Statsgymnasium i 1965, læste derefter dansk ved Københavns Universitet,
og i 1970 blev han uddannet journalist. Rasmussen debuterede i Hvedekorn i 1969, men det var i 1972, han
udgav sin første bog – digtsamlingen "Marodøren". Rasmussen har primært fungeret som freelancejournalist,

men har også undervist på diverse højskoler og folkeuniversiteter og medvirket i kortfilm- og
dokumentarfilmprojekter.

 

"Hun prøver at huske. Med lukkede øjne. Hun memorerer med
munden, men kan ikke, og læberne, de føles så tykke. Ligesom første
gang. Det var Louisa hun betroede sig til, Louisa, der krympede
munden sammen, som om hun var blevet slået, smed tallerken og
viskestykke og tog hende og knugede hende, som hun aldrig gjorde

det siden." En 80-årig, sindssyg dame erindrer sit unge jeg og
forholdet, hun havde til en mørk landbrugsarbejder – et forhold, der

af alle andre mest beskrives som voldtægt. Samtidig skildres
begivenhedernes gang i USA’s historie – både på godt og ondt.

Gorm Rasmussen er dansk forfatter og journalist. Han blev født 4.
november 1945 i Aalborg, tog studentereksamen fra Aalborghus
Statsgymnasium i 1965, læste derefter dansk ved Københavns
Universitet, og i 1970 blev han uddannet journalist. Rasmussen

debuterede i Hvedekorn i 1969, men det var i 1972, han udgav sin
første bog – digtsamlingen "Marodøren". Rasmussen har primært
fungeret som freelancejournalist, men har også undervist på diverse

højskoler og folkeuniversiteter og medvirket i kortfilm- og
dokumentarfilmprojekter.
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