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På kanten af skønheden Ann R. S\u00f8rensen Hent PDF Denne digtsamling handler om døden, men også

livet. Det er meget kontrastfulde digte, forstået på den måde, at der er både dunkle og lyse digte for at vise, at
man kan ændre sine tanker i retning af det positive. Forfatteren har selv lært, at det kan være svært at leve
med det vanskelige uden at falde i et sort hul. Hun håber med denne digtsamling, at andre kan lære noget af
hendes erfaringer. Hun tænker også meget over samfundet og politik, og der er også et par enkelte digte med,
der vedrører hendes tanker og følelser omkring dette emne. Uddrag af bogen Dæmoner Frosset til af dæmoner
dommedag i nattelivet. Blodet der drypper ned ad halsen sveden der drypper som om der mangler noget.

Fristet, der dømmes for vold. I mellemtiden går mørket i selvsving. Om forfatteren Ann R. Sørensen (f. 1980)
er født og opvokset i Horsens.
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