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Under Cassiopeia Nanna Lundgaard Arbøl Hent PDF Under Cassiopeia er en lyrisk skildring af en ung
kvindes møde med kærligheden til en af samme køn. Den rummer opdagelser, selvransagelse og en stor

portion livsglæde i forskellige former og farver. I samlingen stifter man bekendtskab med alt fra Københavns
kanalrundfart, skønhedspletter på håndrygge, meget lyserøde drinks og stakåndethed til kysseklare læber,

sødme, ar af erotik – og en håndfuld febrilske sommerfugle.

Uddrag:

Og min finger blev fri,

idet mit blik så motivet tage form

af kærlighedsflammer på stjernevandring.

Den bankende rytme i mit bryst

forbandt min uberørte længsel

med en udstrakt hånd

og et sæt grønne øjne.

Nu stod farveeksplosioner æresport,

mens jeg anede kærlighed under et tegn af stjerner.

Om forfatteren:

Nanna Lundgaard Arbøl (f. 1989) arbejder til daglig som pædagogmedhjælper i en vuggestue på Østerbro.
Hun drømmer om engang at komme ind på Forfatterskolen i København.
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