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Anmeldelser fra digtsamlingen Liwervalls UNIvers (2013) byder på rosende ord som:  
”… Piet Hein har kastet stjernestøv ind hist og her. ” Pia Fro Gemmer, Saxo 2014 

” Han har øje for tilværelsens små finurligheder… ” Søren Markvard, Tårnby Bladet 2014 

”… der findes et strejf af særlig indsigt... ” Birte Strandby, Bogvægten 2014 
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Glenn Enrico Buhl Liwervall (født 1964) Oprindelig københavner, men nu bosiddende i Nordsjælland. Forfatter, med en 

fascination for ord og især sammensætningen af dem. Foredragsholder, senest ved støttearrangementet ’Poesi mod kræft’. 

Flere citater på citatlisten.dk, flotte placeringer i poesi- og novellekonkurrencer, en specialpris i verdens største 

slogankonkurrence, hvor hele tre slogans blev nomineret til finalen ud af konkurrencens næsten 19.000 bidrag samt 

erotiske noveller i magasinet Tidens Kvinder. Kort sagt, en allround ordekvilibrist, der med et særdeles bredspektret talent, 

ikke lader sig sætte i bås, som ’lyriker’. Debuterede med den anmelderroste digtsamling ”Liwervalls UNIvers” i 2013. 
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KUN'TRASTER 
AF GLENN ENRICO BUHL LIWERVALL 

UDKOMMER 
30. NOVEMBER 2015 

Ved vores fødsel starter rejsen gennem tilværelsens 

timeglas. Kursen er sat mod livets endestation. Vi får 

tildelt den allerstørste gave i livet - nemlig selve livet. 

Nu står vi foran en nuanceret palet af muligheder, 

hvor vi skal træffe en del vigtige valg. Bemærk, at 

gaven ikke kan byttes, da den hverken er omfattet af 

Forbruger- eller Købelovens bestemmelser. Vi får 

ingen garanti eller kvittering, og dog skal regningen 

på et tidspunkt betales. Men nu, hvor vi alligevel er 

her, så lad os nyde alle eksistensens uundværlige 

kontraster - for netop kontrasterne ophøjer 

tilværelsen, og gør livet ekstra værdifuldt. Bogen 

KUN’traster er en dedikation til livet. Det er 

forfatterens gave til læseren, og du må gerne pakke 

den op - allerede i dag. 

ISBN 978-87-93377-01-1 • 65 sider, omslag med flapper 

Bogladepris kr. 169,- 
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