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Efter mange nætters elskov

er mit hjerte blevet blødt og stille

trangen til at give dig ord er væk og

jeg vil bare

ligge hos dig

tæt ind til dig

have dig helt omkring mig

Hør det regner udenfor

og spreder duft af grønne græsser

kom og læg din arm omkring mig

vinduesnichen

giver plads til

begge to så

vi kan lygte regnen

Se det trækker op til uvejr

blade hvirvler gennem luften

jeg har fæstnet vindueshaspen

kom og læg dig

tæt ind til mig

så vi mærker

stormen der begynder"

"Miraklet i Amalfi" er en smuk kærlighedsroman krydret med en lang række digte, der gør handlingen endnu
mere intens. Det er ikke et eventyr med en ung mand og en ung kvinde, der begge er klar til at give sig og
belejligt forelsker sig i hinanden. Tværtimod handler bogen om et umuligt kærlighedsforhold mellem to
mennesker, der har et langt liv bag sig, og som hver især er bundet til en anden, men som alligevel ikke

formår at opgive hinanden.

"En smuk, sprudlende poetisk tour de force." - Aktuelt

"Det er lyrik, der bekræfter livets rigdom og farlighed og at verden er en større gåde end samlivsteknikkerne
går ud fra," - Politiken

Vibeke Vasbo (f. 1944) er en dansk forfatter og kvindesagsforkæmper. Hun var en af drivkræfterne bag
rødstrømpebevægelsen, kampen for fri abort og har endvidere været en aktiv del af Lesbisk Bevægelse. I

1976 debuterede Vibeke Vasbo som forfatter med bogen "Al den løgn om kvinderes svaghed", og siden er det
blevet til en lang række romaner, noveller og digte.
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"Miraklet i Amalfi" er en smuk kærlighedsroman krydret med en
lang række digte, der gør handlingen endnu mere intens. Det er ikke
et eventyr med en ung mand og en ung kvinde, der begge er klar til
at give sig og belejligt forelsker sig i hinanden. Tværtimod handler
bogen om et umuligt kærlighedsforhold mellem to mennesker, der
har et langt liv bag sig, og som hver især er bundet til en anden, men

som alligevel ikke formår at opgive hinanden.

"En smuk, sprudlende poetisk tour de force." - Aktuelt

"Det er lyrik, der bekræfter livets rigdom og farlighed og at verden
er en større gåde end samlivsteknikkerne går ud fra," - Politiken

Vibeke Vasbo (f. 1944) er en dansk forfatter og
kvindesagsforkæmper. Hun var en af drivkræfterne bag

rødstrømpebevægelsen, kampen for fri abort og har endvidere været
en aktiv del af Lesbisk Bevægelse. I 1976 debuterede Vibeke Vasbo
som forfatter med bogen "Al den løgn om kvinderes svaghed", og
siden er det blevet til en lang række romaner, noveller og digte.
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