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Jeg vil byde dig velkommen ombord. 57+ er en båd, du stiger på, læner dig tilbage, nyder solen varme dig fra

det inderste til det yderste. Dette er min digtsamling om kærligheden; min kærlighed, som selv du kan
referere til, for vi alle har prøvet at være forelsket. Vi alle har prøvet at opleve; vi alle har erindringer med fra
flere år tilbage; det er nu, vi kan sætte os i lænestolen med en kop varm kaffe eller te, slå fødderne op og

bevæge os ind i en ubeskrivelig trance.             

Uddrag af bogen 
Mange vil mene, at for at blomsten skal overleve, 

er det dens opgave at træde i karakter 
- men her var du individet, der deltog i den nervøse dialog 

som i sidste ende udviklede sig til en stor forelskelse og en åbnet fremtid sammen. 
I stedet for at være min sol, når jeg manglede at mærke varmens stråler,  
mit regnvand, når jorden var så tør, så tør, at jeg knap kunne trække vejret, 

 så var du blomsten ved siden af, der rakte din bindende rod min. 
Du trodsede konsekvenserne og gav mit det evige kys.                   

Om forfatteren  
Regitze Nygaard (f. 1999) kommer fra Rønne. Digtsamlingen 57+ er hendes debut. Den er inspireret af mødet

med hendes livs kærlighed.
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