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Små skred Kristian Himmelstrup Hent PDF Små skred er 30 moralske glidebanefortællinger, som kredser om
de små skred, som fører til tvivlsomme handlinger, og om de mentale krumspring vi laver for at retfærdiggøre
dem. "Træd nærmere, min ven, stå ikke der og glo. Kom og gæt med, vind en formue eller tab dig selv. Hold

øje med mønten, det var dét, jeg skulle sige, kan du se den, jeg har den her, mellem min tommel- og
pegefinger, nej, det var ikke så svært, men se nu efter, jeg lægger den lige her, under det midterste bæger,

holder du godt øje, for nu kører jeg bægrene lige så langsomt rundt, se, her er den, er du med, du skal ikke se
på mig, du skal se på mønten, M-Ø-N-T-E-N, jeg ved godt, det bare er noget, vi leger, at det bare er bogstaver
for dig, men leg nu med, det sker der ikke noget ved. Lige om lidt skal vi se, om du har fulgt med, og så kan

du vinde hele puljen, hvis du har".
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dig selv. Hold øje med mønten, det var dét, jeg skulle sige, kan du se
den, jeg har den her, mellem min tommel- og pegefinger, nej, det var
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midterste bæger, holder du godt øje, for nu kører jeg bægrene lige så
langsomt rundt, se, her er den, er du med, du skal ikke se på mig, du
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