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Uvirkelig virkelighed Daniela Celant Hent PDF Liva er en ung kvinde i slutningen af 20’erne, der for længst
har mistet troen på det gode i livet. Efter et fire år langt forhold med en dominerende kæreste har hun mistet
troen på kærligheden og lever nu en singletilværelse uden afveksling og glæde. Men så en dag på vej til

arbejde møder hun den livsglade Maja, og dette bliver et vendepunkt i Livas liv. Gennem hende møder hun
nemlig den amerikanske musiker Jake, der med sit band er på turné i København. Jake bliver med det samme
betaget af den smukke, men forsigtige Liva, der vækker følelser i ham, han ikke havde drømt om fandtes.
Sammen tilbringer de en oplevelsesrig uge, hvor følelser, lyst og kærlighed får frit spil. Det ser ud til, at
lykken atter er vendt for Liva, men spørgsmålet er, om hun har modet til at lukke det gode ind i sit liv?

Uddrag af bogen Jake bliver hængende tilbage og går hen til Liva. Tak for en hyggelig dag, det har været en
fornøjelse at møde dig, siger han. Liva rødmer og kan ikke lade være med at smile til ham. Jeg tænkte på,
fortsætter han, vi spiller en lille koncert på fredag i forbindelse med udgivelsen af min nye plade, kun for

pressen og inviterede gæster. Har du lyst til at komme, hvis du altså kan? spørger han og låser sit blik fast til
hendes. Tak, det vil jeg meget gerne, siger Liva, imens hun fortaber sig i hans øjne. Perfekt, siger Jake med et
smil. Jeg skal nok sørge for en billet til dig. Du skal bare sige dit navn i døren. Det vil jeg glæde mig meget
til, siger Liva og smiler forsigtigt til ham. Så ses vi på fredag, siger Jake og rækker sin hånd frem for at sige
farvel. Liva rejser sig og giver ham hånden. Det kommer helt bag på hende, da han læner sig frem og hans

bløde læber placerer et nænsomt kys på hendes kind. Jake slipper langsomt Livas hånd. Han smiler forførende
til hende og går ned mod sit værelse. Vi ses, råber han. Om forfatteren Daniela Celant (f. 1982) er opvokset på
Vestegnen, hvor hun også bor i dag. Hun er uddannet inden for administration, men har også læst psykologi
og samfundsvidenskabelig metode. Har i dag sin daglige gang i teaterverdenen. Lysten til at skrive har altid

været der, og debutromanen Uvirkelig virkelighed er ifølge hende selv kun begyndelsen.

 

Liva er en ung kvinde i slutningen af 20’erne, der for længst har
mistet troen på det gode i livet. Efter et fire år langt forhold med en
dominerende kæreste har hun mistet troen på kærligheden og lever
nu en singletilværelse uden afveksling og glæde. Men så en dag på
vej til arbejde møder hun den livsglade Maja, og dette bliver et
vendepunkt i Livas liv. Gennem hende møder hun nemlig den
amerikanske musiker Jake, der med sit band er på turné i



København. Jake bliver med det samme betaget af den smukke, men
forsigtige Liva, der vækker følelser i ham, han ikke havde drømt om
fandtes. Sammen tilbringer de en oplevelsesrig uge, hvor følelser,
lyst og kærlighed får frit spil. Det ser ud til, at lykken atter er vendt
for Liva, men spørgsmålet er, om hun har modet til at lukke det gode
ind i sit liv? Uddrag af bogen Jake bliver hængende tilbage og går
hen til Liva. Tak for en hyggelig dag, det har været en fornøjelse at
møde dig, siger han. Liva rødmer og kan ikke lade være med at smile
til ham. Jeg tænkte på, fortsætter han, vi spiller en lille koncert på
fredag i forbindelse med udgivelsen af min nye plade, kun for

pressen og inviterede gæster. Har du lyst til at komme, hvis du altså
kan? spørger han og låser sit blik fast til hendes. Tak, det vil jeg

meget gerne, siger Liva, imens hun fortaber sig i hans øjne. Perfekt,
siger Jake med et smil. Jeg skal nok sørge for en billet til dig. Du

skal bare sige dit navn i døren. Det vil jeg glæde mig meget til, siger
Liva og smiler forsigtigt til ham. Så ses vi på fredag, siger Jake og
rækker sin hånd frem for at sige farvel. Liva rejser sig og giver ham
hånden. Det kommer helt bag på hende, da han læner sig frem og
hans bløde læber placerer et nænsomt kys på hendes kind. Jake

slipper langsomt Livas hånd. Han smiler forførende til hende og går
ned mod sit værelse. Vi ses, råber han. Om forfatteren Daniela

Celant (f. 1982) er opvokset på Vestegnen, hvor hun også bor i dag.
Hun er uddannet inden for administration, men har også læst

psykologi og samfundsvidenskabelig metode. Har i dag sin daglige
gang i teaterverdenen. Lysten til at skrive har altid været der, og
debutromanen Uvirkelig virkelighed er ifølge hende selv kun

begyndelsen.
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