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Digte indefra Jan Mårtenson Hent PDF Forlaget skriver: Den 65-årige svenske journalist og digter Jan
Mårtenson skriver i sin digtsamling Digte indefra om to rejser, han gjorde i 1990´erne til

sindssygehospitalernes verden. Han er overbevist om, at de digte, som han skrev under den første indlæggelse
på Sankt Lars i Lund var med til at gøre ham raskere. Den anden rejse, som han kom ud på, efter at han havde
forsøgt at skære sin halspulsåre over, var sværere at komme tilbage fra, men efter en hård fight med sine læger

har han de sidste syv året været helt fri fra psykofarmaka.

Jan Mårtensons digte forener livets store modsæninger, fortvivlelsen og glæden, frustrationen og
forløsningen. Digte indefra er, som Jan Mårtensons danske ven og kollega, digteren Benny Andersen,

skriver i sit forord: Et rystende værk, bygget på dyrekøbte erfaringer, som som paradoksalt nok efterlader en i
opløftet stemning.

 

Forlaget skriver: Den 65-årige svenske journalist og digter Jan
Mårtenson skriver i sin digtsamling Digte indefra om to rejser, han

gjorde i 1990´erne til sindssygehospitalernes verden. Han er
overbevist om, at de digte, som han skrev under den første

indlæggelse på Sankt Lars i Lund var med til at gøre ham raskere.
Den anden rejse, som han kom ud på, efter at han havde forsøgt at
skære sin halspulsåre over, var sværere at komme tilbage fra, men
efter en hård fight med sine læger har han de sidste syv året været

helt fri fra psykofarmaka.

Jan Mårtensons digte forener livets store modsæninger, fortvivlelsen
og glæden, frustrationen og forløsningen. Digte indefra er, som Jan
Mårtensons danske ven og kollega, digteren Benny Andersen,

skriver i sit forord: Et rystende værk, bygget på dyrekøbte erfaringer,
som som paradoksalt nok efterlader en i opløftet stemning.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Digte indefra&s=dkbooks

