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Solen og hendes blomster Rupi Kaur Hent PDF Dette er Rupi Kaurs anden digtsamling efter debuten mælk og
honning, som tog verden med storm og stadig ligger på New York Times bestsellerliste to år efter udgivelsen.
solen og hendes blomster handler om sorg, om at føle sig fortabt, om at genfinde styrken, om at ære sine

rødder, om kærlighed. Den er delt op i fem kapitler (visne, falde, slå rødder, vokse, blomstre) og er illustreret
af Rupi Kaur selv.

 

Udnævnt som en Amazon Best Book of October 2017: "Kaurs digte glider fra hjertesorgens allerdybeste
mørke til at omfavne den styrke og glæde, der kan blomstre frem på den anden side af svære tider ... Dem,
som gav mælk og honning væk til højre og venstre, vil juble over solen og hendes blomster, og Kaurs

åbenhjertige visdom og perspektiv fortjener at tiltrække nye læsere, som vil kunne relatere." - The Amazon
Book Review

En ny bølge af poesi ruller, og Rupi Kaur sidder på toppen." - The Wall Street Journal

"Man kan ikke komme uden om, at Rupi Kaur lige nu er en af de mest populære digtere i USA - hvis ikke dén
mest populære." - Boston Globe

"Rupi Kaur har unægtelig en evne til at sætte ord på svære følelser." - The Economist

"Rupi Kaur sparker alle døre ind i forlagsverden." - The New York Times

 

Rupi Kaur (f. 1992) er digter, illustrator, instagrammer, aktivist.
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