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Må du græde dig en sø Lise Andersen Hent PDF I "Må du græde dig en sø" har fire personer hver deres
stemme: et midaldrende ægtepar, Jenny og Kå, og et yngre par, Stig og Silke. Som fortællingen skrider frem,

krydses deres veje. Jenny og Kås tilværelse er fyldt med hverdagens genvordigheder, som det så ofte er
tilfældet med ægteskaber, der har varet over 30 år. Men da de en dag møder den unge Silke, der lever i et

voldeligt forhold, bliver der rusket gevaldigt op i ægteparrets hverdag.

Den danske forfatter Lise Andersen (f. 1945) har arbejdet som sundhedsplejerske i over 30 år og fik sin
litterære debut i 1991 med digtsamlingen "Solpletter". Samme år udgav hun desuden digtsamlingen "Over
snegrænsen", og herefter har Andersen bevæget sin inden for adskillige litterære genrer og har både udgivet

romaner, noveller, børnebøger, ungdomsbøger og fagbøger – blandt andet om sundhedsplejerskefaget.
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