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Petra og andre digte Eva Mai Haugsted Hent PDF Denne samling digte bygger på forholdet mellem håbefulde

ønsker og overraskende indsigt. Relationer mellem de elskende, barn og voksen, venner, hende og
omverdenen, de døde og levende. Med alt hvad det indebærer af lykke, jalousi, sorg og galskab. En håndfuld
billedrige digte, der byder læseren helt indenfor. Uddrag af bogen: Vera i ungdom Ungdommen er en skål vi
drikker i sødme forførende forår forelskelse i flor under blomstrende æbletræ hviskede han Elskede Vera og

de to smeltede sammen i duft af blomstrende salt de drak af hverandre flettedes ind og ud I tusinde år
hviskede hun de sukkede søsygt i kroppenes dans. Om forfatteren: EVA MAI HAUGSTED (f. 1963) er

uddannet billedlærer og pædagog. Hun er en del af et kunstnerfællesskab, der bl.a. har lavet kunstprojektet
Med kærlig hilsen Vera. Digtsamlingens Vera-digte er en del af dette projekt. Petra og andre digte er hendes

debut.
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