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Skriftlige arbejder 1-7 Søren Ulrik Thomsen Hent PDF Forlaget skriver: Søren Ulrik Thomsen debuterede i
1981 med digtsamlingen CITY SLANG. Frem til i dag har han udgivet fem digtsamlinger og to

essaysamlinger.

I 20-året for debuten udsendes disse syv bøger i nye, kartonnerede billigudgaver, som dels kan købes
enkeltvis, dels kan fås samlet i en kassette med titlen SKRIFTLIGE ARBEJDER.

Kassetten er tegnet af Knud Odde, mens de enkelte bøgers omslag er ført tilbage til de oprindelige udgavers
udseende.

Med udgivelsen af SKRIFTLIGE ARBEJDER udsendes essaysamlingerne MIT LYS BRÆNDER og EN
DANS PÅ GLOSER, samt digtsamlingen DET SKABTES VAKLEN for første gang i billigudgave.

SKRIFTLIGE ARBEJDER består af:

CITY SLANG, digte 1981
UKENDT UNDER DEN SAMME MÅNE, digte 1982
MIT LYS BRÆNDER, omrids af en ny poetik, 1985

NYE DIGTE, 1987
HJEMFALDEN, digte 1991

EN DANS PÅ GLOSER, essays 1996
DET SKABTES VAKLEN, digte 1996

Alle bøgerne udsendes i nye indbundne billigudgaver, samlet i en kassette. Bøgerne kan også købes
enkeltvis.
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