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livet. Om at vokse op og om at blive voksen. Hvordan opleves barndommen? Hvordan er det at miste?
Hvordan opleves kærligheden? Hvordan opleves det at have OCD? Og hvordan er det at få børn? 49 små
digte fra hjertet om, hvad der kan ske på vejen igennem livet. Læs mine ord, og lad dig berige. Uddrag af

bogen Natten I månens skær. Mødes vi. Nu er det os to. Fred og ro. Bliver afløst af kærtegn. Hurtig
vejrtrækning. Blide berøringer. Silkeblød hud. Støn, klynk og suk. En eksplosion, et stjerneskud. Forpustede,

lettede. Der bliver stille. Om forfatteren Michael Michalik Andersen (f. 1982) er født og opvokset på
Sjælland. Han er uddannet mejerist og procesteknolog med speciale i mejeridrift. Har tidligere udgivet

romanen Kan man dø ung? (2016).

 

Livet i digte er en lille digtsamling, der handler om livet. Om at
vokse op og om at blive voksen. Hvordan opleves barndommen?
Hvordan er det at miste? Hvordan opleves kærligheden? Hvordan
opleves det at have OCD? Og hvordan er det at få børn? 49 små
digte fra hjertet om, hvad der kan ske på vejen igennem livet. Læs
mine ord, og lad dig berige. Uddrag af bogen Natten I månens skær.
Mødes vi. Nu er det os to. Fred og ro. Bliver afløst af kærtegn.

Hurtig vejrtrækning. Blide berøringer. Silkeblød hud. Støn, klynk og
suk. En eksplosion, et stjerneskud. Forpustede, lettede. Der bliver
stille. Om forfatteren Michael Michalik Andersen (f. 1982) er født

og opvokset på Sjælland. Han er uddannet mejerist og
procesteknolog med speciale i mejeridrift. Har tidligere udgivet

romanen Kan man dø ung? (2016).
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