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Refleksioner over højsangen til både nye og erfarne ægtepar.

Elskovspoesi
Højsangens elskovspoesi er fyldt med farverige billeder. Her mødes ærbarhed og heftig erotik, livslang

kærlighed og sanselig sex.

Slidstærk inspiration
Henrik Nymann Eriksen udpeger skriftets pointer på en både enkel og nutidig måde. Bogens korte afsnit

lægger op til langsom læsning og fordybelse. Både nye og erfarne ægtepar kan hente slidstærk inspiration til
at vise deres kærlighed over for hinanden.

Citat fra bogen
»Et af de temaer, som gentages i Højsangen er trygheden ved at vide, at »jeg er min elskedes, og min elskede
er min.« Forholdet er gensidigt. Det er ikke kun den ene, som elsker den anden. Kærligheden er gengældt, og

det er det, som gør situationen både tryg og helt fantastisk. Sådan er det første gang, man hører, at
kærligheden er gengældt. Men det er værd at lade både trygheden og forundringen berøre vores sind også

længe efter, at løftet i kirken er blevet aflagt.«
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