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Ny Romantik David A Jensen Hent PDF Ny Romantik er en rejse ind i kærlighedens mange dimensioner. Den
handler om sex, forelskelse og den store kærlighed. Men også om at turde være sig selv og bryde fri af det

institutionaliserede parforhold, eller fylde det med ny romantik og inspiration. Bogen er samtidig en drøm om
et andet samfund, en mere lettilgængelig og fri verden. Et verdenssyn tilbage ved romantikkens rødder, hvor
livet stod skrevet som i et eventyr. Digtsamlingen er i 4 kapitler: Gudinden i spejlet, Narcissus rejse ind i

vandet, Havfrueskygger og Gud er en lille dreng. Det er fortællingen om kærlighedscyklusser, skrevet over 14
år. Fra den første stormende forelskelse, til rejsen ind i selverkendelsen, det langsomme brud og vejen hen
mod opdagelsen af et nyt jeg. Et jeg der besøger eksotiske drømmeverdner og åbner livet igen, gennem nye
kærlighedsmøder og et universalistisk, romantisk livssyn. Digtene er skrevet i København, Tisvilde, Kap

Verde, Bahamas og Sardinien i tiden 2000-2014.
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