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Gadelygter//Birketræer Tobias Larsen Hent PDF ‘Gadelygter//Birketræer’ er en bog fuld af kontraster og

kærlighed, et kaos af modsætninger i det indre og ydre, som tager dig fra det hektiske liv i byen og langt ud
imellem de tavse træer. I et musikalsk sprog udforsker bogen, hvordan man som individ definerer sig selv og
hvad der giver én værdi. Det er et dyk ned i det levede liv, med en voksende trang til at flygte fra støjen og
finde ro. Uddrag fra bogen: “Sig du vil med når København åbner op og midnatten stempler ud med stilet
klik-klak hæle brosten og baggårde kokainsjæl Sipper sjusser fra en fri bar bekymringsfri og uklar slidt men
stadig brugbar Latter er et nikotin-vræl nye rytmer og et utroligt brøl hofter og øjnene hjertet på køl Tør sex
på toilettet samvittigheden slettet By af kød er fyldt med stoffer endnu et stroboskoplys-offer vågner som en
fremmed og indser at der ikke længere er nogen vej hjem” Om forfatteren: Tobias Larsen (f. 1991), stammer

fra Roskilde, men har boet og arbejdet i København og Helsinki, og nu bosat bosat i Berlin. Hans
tekstunivers er en rytmisk kælen jazz, som er kogt ind med byens lamper, lys og røg. Det skildrer på den ene
side den helt jordnære levede skrift, men er samtidig et indblik i sjælens og naturens, skrøbelighed og lyst til
både fordybelse og fortabelse. Tobias havde sin debut som forfatter på Copenhagen Storytellers i 2016 med
digtsamlingen UNDERVEJS, en digtsamling om at være fanget mellem dreng og mand, og alt det kaos det

spektrum giver midt i byens larm, fester og kærlighed.
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