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Henry og June Anaïs Nin Hent PDF Store dele af notaterne fra 1931 og 1932 i Anaïs Nins berømte dagbøger
kunne længe ikke offentliggøres af hensyn til Nins daværende mand. Det begynder ved mødet med den

amerikanske forfatter Henry Miller og hans smukke og sensuelle kone June. Da June forlader Paris og vender
tilbage til New York, indleder Anaïs et altopslugende og stærkt erotisk forhold til Henry. Det truer hendes
ægteskab og vækker så overvældende seksuelle følelser i hende, at hun aldrig bliver den samme igen.

Samtidig markerer forholdet også starten på hendes kunstneriske karriere, der i dagbøgerne finder sin helt
egen form."Henry og June står meget smukt, meget rent, som en dagbog over et forhold mellem mennesker,
der har mod til at eksperimentere med måder at leve og elske på." - Bo Green Jensen, Weekendavisen"En
imponerende tour de fource." - Information"Fascinerende og grum læsning ... Anaïs Nin skriver om sit liv

med en intensitet og ordkraft, så du glemmer alt omkring dig." - B.T.
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