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Noget ukendt Marie Trappehave Hent PDF Forlaget skriver: Noget ukendt er en digtsamling, der handler om
dét at møde et fremmed menneske og give sig selv mulighed for at fortabe sig fuldstændig i vedkommende.
Den beskriver den fantastiske rejse, det er at lære hinanden at kende. Den handler om de uendelige nætter,

hvor man kortlægger hinandens kroppe, og de dovne eftermiddage, hvor man maler hinandens sind. Den nye,
rene forelskelse, hvor begge parter starter med en renvasket tavle og skal finde ud af, hvad der nu skal stå.
Noget ukendt handler om det at forelske sig, og hvad der sker, hvis man mod al forventning følger sin

mavefornemmelse og tillader sig selv at forsvinde helt ind i et andet menneske.  

Uddrag af bogen:
»Ny

Du er
en gnist

der frygtløst
antænder mig
uden fortrydelse

Jeg er
et fyrværkeri
der hastigt

søger mod himlen
ved din berøring

Vi er
en nytårsaften
en evigt ny
begyndelse

noget ukendt«   

Om forfatteren:
Marie Trappehave er født i 1996 i Odense. Hun er opvokset i en lille landsby på Sydfyn og har haft

forfatterdrømmen i bagtankerne, siden hun begyndte i skole. Noget ukendt er hendes debut.
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