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Bevidstheds souvenir Mikkel Grøn Hent PDF Forlaget skriver: Er en zen agtig. subtil bevægende og
underholdende, svar fra hibhåb generationen, der på usædvanlig vis fortæller om Guder og superhelte deres

natur som de forstås i dag, lærdommens haiku digte, vidunderlige fabler og essays.
Verbale forståeligheder af det ukendte, et spejl af menneskets selv, og fabler der minder om noget jeg engang
drømte om. Den opdagelse af uforståeligheden af det billede i spejlet, jeg holder så meget af, at hjerneonanere

til denne bog.
Denne bog bør stå på et hvert kollegie, da den giver vores generation en ny stemme, Mikkel Grøn har gjort
det igen, og der er denne gang kommet mere pondus i hans stemme, den ramte mig som et slag i bollerne,
med en fjer. Brilliant roman! Enestående ved sin opfattelse af dagdrømme. og vor tids inderste væsen, for
digtene ses som et billede på vores generations sind. En rejse ind i det ubekendte og en forståelse af det

uforståelige.
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