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"Kysset" er en novelle fra novellesamlingen "Gjestene" fra 2007. Samlingen var nominert til Nordisk Råds
litteraturpris. "Gjestene" inneholder noveller som med varsomhet og styrke skildrer grunnleggende møter
mellom mennesker.
Avgjørende øyeblikk som får personene til å se seg selv og andre med ny klarhet. Merethe Lindstrøm skaper
sterke karakterskildringer og intense øyeblikk med litterær sikkerhet. Novellene henter sin særegne styrke i
spenningen mellom den lavmælte uttrykksformen og den voldsomme uroen underteksten representerer.
Da blir kysset en karikatur og mister sin intense følsomhet. Det er fint å vise den andre at du nyter kysset ved å
si: mmmm! Hvis du ikke liker kysset sier du ifra. Spesielt dersom det er noen du ikke har kysset før, så er det
å plante et vått langt kyss midt på munnen deres lite ladylike. Spørsmål. Hei. Jeg og kjæresten min har vert
sammen veldig lenge. Vi har ikke kysset, men begge har lyst. Vi har tenkt til å gjøre det snart, men det blir
liksom. Kysset Plakater av Gustav Klimt - hos AllPosters.no. Velg mellom over 500 000 Posters & Plakater.
Rimelig innramming, rask levering og garanti om 100 % kundetilfredshet. «Kysset» er hentet fra prisbelønte
Merethe Lindstrøms novellesamling «Gjestene», og har flere av de karakteristiske trekkene til en
Lindstrøm-novelle: Regissør Erik Poppe tok tak i NRK-reporter Helga Tunheim og kysset henne på

direktesendt TV. – Jeg ble veldig overrumplet, men jeg oppfattet det ikke. Begynner det å bli tid for det første
kysset? Du drømmer naturligvis om å skape et herlig felles minne og at dere begge føler at «Yes – dette gjør vi
igjen …» "Kysset som fikk snøen til å smelte" av Tor Fretheim - Se omtaler, sitater og terningkast. Se hva
andre mener om. Kysset (Klimt) Posters hos AllPosters.no. Velg mellom over 500 000 Posters & Plakater.
Rimelig innramming, rask levering og garanti om 100 % kundetilfredshet. Se det første «Farmen»-kysset **
Jeg følte en veldig varme ** Det kriblet i hele meg ** Ingvild fortsatt singel

