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"Jeg var en gal hest i evighedens øjne. Senere lå jeg og kiggede op i himlen. Og solen rakte hånden ind i mit
hjerte. Og tændte trolddomsflammen … " Einar Már Guðmundsson (f. 1954) er en af Islands største nulevende
forfattere.
Han debuterede i 1981, og fik sit folkelige gennembrud med romanen Universets engle (1993), der også vandt
Nordisk Råds Litteraturpris. I 2012 blev han desuden hædret med Det Svenske Akademis nordiske pris, også
kaldet "den lille Nobelpris". Universets engle er den skizofrene Pauls beskrivelse af sin egen fødsel og tragiske
død - og alt det, der skete derimellem. Fra barndomsoplevelserne i en middelklassefamilie i 50’ernes
Reykjavik, over de turbulente 60’ere, de første erotiske erfaringer, drømmene og forhåbningerne, til livet som
psykisk syg, gemt væk bag sindssygehospitalets tykke mure, for altid bortdømt fra de normales selskab.
"Universets engle er litteratur, når den er ekstraordinært god. Slet ikke til at være foruden." – Hans Jørn
Christiansen.
Aalborg Stiftstidende "Flot, gribende og overbevisende … et nødvendigt digterværk, som både lyser op og
kaster skygger." – Henrik Wivel. Berlingske Tidende "Et mesterværk … skrevet i et sprudlende let toneleje,
som ofte får læseren til at klukke af grin." – Lars Kærgaard. Jydske Vestkysten "Guðmundsson er og bliver

storyteller. Det er hans dna. Med historier fra sit eget liv, fra folkedybet, fra myten og troldfjeldet kan han
pendulere fra det mest grovkornede anekdotiske til en sommerfuglelet menneskekundskab og poesi af Guds og
horisontallinjens nåde." - Liselotte Wiemer.
Kristeligt Dagblad.
9000 gruk - vi har udvalgt de bedste.
Ankh-kors: Et Ægyptisk symbol for liv, universet, alt liv både menneskers og Guders. healende Sten,gode til
meditation, til stjernetegn,til sygdomme, CAFE ENGLEN. healende Sten,gode til meditation, til
stjernetegn,til sygdomme, CAFE ENGLEN. Bliv en mester i Pokémon Go : den uofficielle guide med
hemmeligheder, tips og tricks Sangoversigt 772 sange - 772 under behandling. Mandag den 30. Piet Hein
skrev ca. Melodierne til de forskellige salmeudgivelser ligger på bøgernes respektive undersider, men de er
også samlet nederst på denne side. 9000 gruk - vi har udvalgt de bedste. Det er nøglen til viden om
mysterierne og den skjulte visdom, magt og autoritet. 19 - 21: Hut-li-hut - en aften med Flemming Toft på
Kulturstationen. Har du spørgsmål til mine Engle kurser, De opstegne mestre kurser, Skytsengel kurser, andre
kurser, 1:1 sparring, copy eller andet på Hjertet mail gerne til mig. 9000 gruk - vi har udvalgt de bedste. De
78 tarotkort Et Tarotsæt består af 78 tarotkort opdelt i den store arkana, der består af 22 kort, som siges at være
symbol for 22 prøvelser et menneske skal igennem for at opnå indsigt og forståelse af sig selv og universets
sammenhæng. Piet Hein opfandt grukkene, som kendetegnes ved at de er korte, tankevækkende og geniale.
Har du spørgsmål til mine Engle kurser, De opstegne mestre kurser, Skytsengel kurser, andre kurser, 1:1
sparring, copy eller andet på Hjertet mail gerne til mig.

