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Blandet slik Cecilie Sund Kristensen Hent PDF Blandet slik er en digtsamling om ungdom. Om at leve uden
at tænke på konsekvenserne, om kærlighed, sex, seksualitet, hævn og alle de der latterlige kvindeting, vi

hader, men alligevel ikke kan komme uden om at opleve. Blandet slik er måske den ungdom, du er glad for,
at du aldrig fik. Uddrag af bogen: Hun sagde at mine tanker var tynde og porøse At hun kunne vade lige

igennem dem som var de sølvfarvet spindelvæv hængende over en mørk tåget gade en fugtig nat i september
Jeg hænger ikke der men over hendes dobbeltseng bagved alle de andre mennesker hun har spredt benene for

i sine farverige unge dage Om forfatteren: Cecilie Sund Kristensen (f. 1993) er bosat i Sydhavnen,
København. Foruden digte skriver hun også noveller og var en af vinderne i Dansk Forfatterforenings DM i

novelleskrivning 2012 for unge under 20 år.
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der latterlige kvindeting, vi hader, men alligevel ikke kan komme
uden om at opleve. Blandet slik er måske den ungdom, du er glad
for, at du aldrig fik. Uddrag af bogen: Hun sagde at mine tanker var
tynde og porøse At hun kunne vade lige igennem dem som var de
sølvfarvet spindelvæv hængende over en mørk tåget gade en fugtig
nat i september Jeg hænger ikke der men over hendes dobbeltseng
bagved alle de andre mennesker hun har spredt benene for i sine
farverige unge dage Om forfatteren: Cecilie Sund Kristensen (f.

1993) er bosat i Sydhavnen, København. Foruden digte skriver hun
også noveller og var en af vinderne i Dansk Forfatterforenings DM i

novelleskrivning 2012 for unge under 20 år.
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