
Livet er i det mindste en historie værd
Hent bøger PDF

Erik Lindsø

Livet er i det mindste en historie værd Erik Lindsø Hent PDF I sin nye samling livsbetragtninger beskriver
ERIK LINDSØ, hvordan vi kan fortælle vores liv og hvordan vores liv kan få mening af fortællingens kraft.

Enhver livshistorie er et tilbageblik, som rummer beretninger om tro, håb og kærlighed om det største, der
findes. Vi fortæller vores lykke og vores ulykke, vores stjernestunder og vores sorger, og vi fortæller dem, så

de fletter sig ind og ud af hinanden. Sådan bliver livet til, både når det leves forlæns, og når det forstås
baglæns. Når vi fortæller vores liv for hinanden, deler vi også vores skæbne med hinanden, og

skæbnefællesskaberne er de stærkeste fællesskaber, der findes.
I LIVET ER I DET MINDSTE EN HISTORIE VÆRD deler Erik Lindsø rundhåndet ud af de sørgmuntre,

morsomme, bevægende og livsnære historier, han har samlet op i litteratur og hverdagsliv. Her er en bog, som
oser af en fortælleglæde, der smitter læseren med fortællelyst. Når vi fortæller, sætter vi noget sammen, som

er gået i stykker. - Karen Blixen

ERIK LINDSØ (f. 1954) er højskolemand, kulturjournalist og foredragsholder. Han har tidligere udgivet de
populære livsbetragtninger "Der er nu noget ved livet, man ikke finder andre steder."

LEKTØRUDTALELSE
"Bogen er underholdende skrevet for alle. Den kan bruges bredt, hvor det drejer sig om livsfortælling. Han

(forfatteren) er inde på sandheden i fortællingen i forhold til det opdigtede som fortolkning af sandheden. Han
er inde på de dybeste hemmeligheder, som måske ikke tåler dagens lys. E.L. fortæller medrivende, og man

bliver hurtigt fanget ind. Sproget er godt og letflydende. Han minder i fortællestilen mere om en gudsbenådet
fortæller som Johs. Møllehave. Bogens styrke er den medrivende fortællestilen, der lynhurtigt fanger læseren.

Det er kloge betragtninger, han fremlægger." - Lektør: Anne-Meta Lind Brunsborg
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