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Nuancer af blå Anna Damgaard Guldbrand Hent PDF Udpluk, øjebliksbilleder og fragmenter. Følelser,

stemninger og oplevelser. Smerte, sorg og tab. Taknemmelighed, venskab og forelskelse. Nuancer af blå er
brudstykker fra en ung kvindes virkelighed, der er præget af et tungt sind, indre kampe, sygdom, sårbarhed,
kaos og håbløshed. Det er også en virkelighed, der rummer jagten på en lysere tilværelse, på smilene og roen.
Men hvor finder man hjælpen; hvordan finder man lykken? Er det muligt at nå frem til, at livet ikke bare er
mørkt og tungt, men at det rummer langt flere nuancer? Det er spørgsmålene i denne ærlige og nærværende
digtsamling, som frygtløst tager fat på nogle af de emner, der gør allermest ondt. Om forfatteren ANNA

DAMGAARD GULDBRAND (f. 1993) er opvokset i Grindsted. Hun læser psykologi på Aarhus Universitet.
Nuancer af blå er hendes debut.
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