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former læberne

ord som "kærlighed".
Former de det,

når jeg er sammen med dig,
er det for at vi ikke
skal fryse sammen.

"Læbernes polarnat" er en digtsamling komponeret af tankestreger om livet i al dets forunderlighed. Det er
digte om haikudigteren, om snemanden og om vampyren – og om alle de ting – kærlighed, begær, poesi – der

beskæftiger og betager os alle sammen.

Den danske forfatter Rolf Gjedsted (f. 1947) fik sin debut som 21-årig med udgivelsen "Englefronten". Han
har gennem sit produktive forfattervirke udgivet værker i mange forskellige genrer og prøvet kræfter med alt
fra en historisk trilogi over psykologiske romaner til digtsamlingen "Skrigende mand" (2000). Rolf Gjedsted

var nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris for digtsamlingen "Gå om bag spejlet" og modtog i 2016
Morten Nielsens Mindelegat, hvis tidligere modtagere blandt andet tæller Halfdan Rasmussen, Bjarne Reuter
og Tove Ditlevsen. Derudover har Rolf Gjedsted fået tildelt et utal af legater fra Statens Kunstfond for sit

mangeårige arbejde inden for litteraturens verden.
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