
Ikke nu, men nu
Hent bøger PDF

Susanne Jorn
Ikke nu, men nu Susanne Jorn Hent PDF Susanne Jorn siger om digtsamlingen: "Ikke nu, men nu" er den

stærkeste, længste og mest grænseoverskridende digtsamling, jeg nogensinde har skrevet. Den skal betragtes
som en milepæl i mit forfatterskab. Jeg lever jo i poesien. Når poesien så er blå for mig, anser jeg mit liv og
mine oplevelser som en proces af nu’er gennem blå rum. "Susanne Jorn lyner med den største glimtvisdom ...

Susanne ka', hvor alle fritids-haiku-digterne kuldsejler". Lars Bukdahl, Weekendavisen "Vægtig og
vidtfavnende digtsamling ... Susanne Jorn har for længst slået sit navn fast som en af de sidste årtiers førende
lyrikere". 5 stjerner i Midtjyllands Avis "Susanne Jorns både følende og tænkende digte kan formidles til en

bred målgruppe ... Digtene rummer en stor spændvidde og variation, både formelt og tematisk, hvor
inspirationen fra østlig kunst og filosofi, rejser, natur, samfundskritisk og biografisk stof går op i en højere

enhed". Bibliotekerne
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