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Virkelig mig Anna S. Björnsdóttir Hent PDF Forlaget skriver: Den islandske digter og journalist Anna S.
Björnsdottir har begået sin 13. digtsamling Virkelig mig. Poetisk og alligevel objektivt registrerende som
kameraøjet bevæger hun sig ind i ordenes univers – bevæbnet med renfærdig opdagelsessans og dirrende,
vakte sanser. Stemningsfuldt beskriver hun årstider, landskaber og steder i følelsernes univers – med hjertet

og naturen som vigtigste værktøjer.

Det er en sand fornøjelse at bevæge sig med ind i Anna S. Björnsdottirs geografi – ad snoede stier og
krogede veje, for at nå tankens mål for enden af en poetisk Jakobsstige

Digtsamlingen udmærker sig også ved at være skrevet på både islandsk og på dansk – så rytme og toner i det
islandske sprog høres som baggrundsmusik i øret – og man kan øve sig på den sjældent prøvede kunst, det i

vore dage er, når noget bliver læst højt.

Ikke ufortjent er hendes digte trykt i adskillige antologier i Italien, Frankrig, USA og hjemme på Island,
ligesom hun har modtaget priser for sin skrivekunst.
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