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Drømmepiger Peter Bang Simonsen Hent PDF Drømmepiger er en digtsamling om kærlighed og drømme. Det
er også en lille poetisk historie om Drømmeren, det lyriske jeg Peter, der begiver sig ud på en lang mental
rejse for at opklare mysteriet om, hvorfor ingen piger – og særligt ikke drømmepigen over dem alle, Nina
Swann Olsen – vil have ham. Hvordan vil hans indre rejse mon ende? Og vil den ende lykkeligt? Uddrag af
bogen Kemi og Venus og Mars Og i begyndelsen grublede han over det mysterium, som denne vidunderlige
skabning, Nina, jo var konstant. Som en gal videnskabsmand, som en ond troldmand, som en stædig alkymist

forsøgte han, i nattens mulm og mørke, når det var umuligt for den forelskede og sære mand at sove, at
udregne selve formlen for hendes komplicerede personlighed, at udvinde selve grundstofferne i hendes

mærkelige væsen, hendes dybe indre ... Men det lykkedes selvfølgelig aldrig. Og med årene, som indtrykket
af hendes fortryllende, glade og sjove personlighed svandt bort i glemselen, reduceredes hun med tiden til
blot at repræsentere en eller anden diffus og håbløs drøm om selve lykken ... Om forfatteren Peter Bang

Simonsen har tidligere fået udgivet digtsamlingerne Blomster, Sne og Muld og Stævnemøder og har bidraget
til adskillige antologier og blade. Han er medlem af Dansk Forfatterforening og Jyllands Forfattere.

 

Drømmepiger er en digtsamling om kærlighed og drømme. Det er
også en lille poetisk historie om Drømmeren, det lyriske jeg Peter,
der begiver sig ud på en lang mental rejse for at opklare mysteriet
om, hvorfor ingen piger – og særligt ikke drømmepigen over dem
alle, Nina Swann Olsen – vil have ham. Hvordan vil hans indre rejse
mon ende? Og vil den ende lykkeligt? Uddrag af bogen Kemi og
Venus og Mars Og i begyndelsen grublede han over det mysterium,
som denne vidunderlige skabning, Nina, jo var konstant. Som en gal
videnskabsmand, som en ond troldmand, som en stædig alkymist
forsøgte han, i nattens mulm og mørke, når det var umuligt for den
forelskede og sære mand at sove, at udregne selve formlen for

hendes komplicerede personlighed, at udvinde selve grundstofferne i
hendes mærkelige væsen, hendes dybe indre ... Men det lykkedes



selvfølgelig aldrig. Og med årene, som indtrykket af hendes
fortryllende, glade og sjove personlighed svandt bort i glemselen,
reduceredes hun med tiden til blot at repræsentere en eller anden

diffus og håbløs drøm om selve lykken ... Om forfatteren Peter Bang
Simonsen har tidligere fået udgivet digtsamlingerne Blomster, Sne
og Muld og Stævnemøder og har bidraget til adskillige antologier og

blade. Han er medlem af Dansk Forfatterforening og Jyllands
Forfattere.
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