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belyser Vibeke Arndal kærlighedsparret, forholdet mellem mand og kvinde, som det kommer til udtryk i en

række kendte eventyr, myter og folkeviser.

Gennem sine kompetente og velskrevne nærlæsninger afdækker hun de forskellige psykiske mekanismer, der
er på spi i forholdet mellem kønnene, når den første forelskelse er overstået. Lever de lykkeligt til deres dages

ende, eller er ægteskabet en lige så svær proces for dem, som der er for moderne mennesker?

En klog og indsigtsfuld bog om kærlighedens talrige afskygninger og om pardannelsernes mangfoldighed.
Den diskuterer ligeledes forestillingen om den perfekte forening af mandligt og kvindeligt på flere planer.

GULD OG SØLV OG KRAGENÆB er tredje bog i en trilogi, hvoraf de første HEKSEN I HÅRET og
EVENTYR-ENERGI, beskriver henholdsvis den kvindelige og den mandlige personlighedsudvikling i

eventyr.

Vibeke Arndal (f. 1942) er cand.phil. i dansk og har det meste af sit liv studeret C.G. Jungs psykologi.
Foruden sin jungske eventyrslæsning har hun udgivet en skønlitterære kvartet om digteren Ambrosius Stub.
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