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Op igen! Lis Vibeke Kristensen Hent PDF I "Op igen!" fortæller enogtyve mænd og kvinder om vejen
igennem en skilsmisse. Enogtyve historier, der barskt og uden omsvøb og med en god portion sort humor

bekræfter, at en skilsmisse er hård, men også at det er muligt at komme igennem den som en hel person med
større styrke, modenhed og livsduelighed.

"Op igen!" henvender sig ikke blot til mennesker i en skilsmissesituation, men i lige så høj grad til folk, der
vil redde et forhold, der er begyndt at knirke. Det er en krisebog, men med et livsbekræftende budskab.

Den danske forfatter Lis Vibeke Kristensen er oprindeligt uddannet dramaturg og har mange års erfaring
inden for teaterverdenen i Danmark og Sverige som både sceneinstruktør, teaterchef og dramaturg. Lis Vibeke
Kristensen debuterede som forfatter i 1983 med digtsamlingen "Jeg har tænkt på dig" og har siden udgivet en

lang række skønlitterære bøger til både børn og voksne. Hun har modtaget Harald Kidde-prisen for sit
forfatterskab, ligesom hun har fået et stort antal arbejdslegater fra Statens Kunstfond.
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større styrke, modenhed og livsduelighed.

"Op igen!" henvender sig ikke blot til mennesker i en
skilsmissesituation, men i lige så høj grad til folk, der vil redde et
forhold, der er begyndt at knirke. Det er en krisebog, men med et

livsbekræftende budskab.

Den danske forfatter Lis Vibeke Kristensen er oprindeligt uddannet
dramaturg og har mange års erfaring inden for teaterverdenen i
Danmark og Sverige som både sceneinstruktør, teaterchef og

dramaturg. Lis Vibeke Kristensen debuterede som forfatter i 1983
med digtsamlingen "Jeg har tænkt på dig" og har siden udgivet en
lang række skønlitterære bøger til både børn og voksne. Hun har

modtaget Harald Kidde-prisen for sit forfatterskab, ligesom hun har
fået et stort antal arbejdslegater fra Statens Kunstfond.
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