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60 SMÅ STEN I STØVLEN Anette Riis Hent PDF Gå med på turen, stå af undervejs, ryst støvlen, hovedet.
Stenene vil stadig være der; måske vækker de genkendelse, glæde, smil, undren, frustration, vrede osv. hos

dig som læser.
Det gjorde de hos mig, da jeg fik dem i støvlerne.

Nu er de ude, og jeg er gået videre.

Uddrag af bogen
Her ligger 60 forskellige sten. Efterladte.

Dukket op i afmagt, vrede, kådhed.
Irritation, undren, frustration, glæde.

Én eller flere små sten i støvlen ad gangen.
I perioder flere.
I perioder ingen.

Livet, som det leves.
Skrevet sort på hvidt.

Forsvinder ikke af sig selv; støvlen rystes godt og grundigt.
Ikke noget så irriterende, som selv den mindste lillebitte sten i støvlen.

Alle nu rystet ud for en stund.
Garanterer for, at der kommer nye.

En del af livet; tager dem glad med på min vandring.
Holder mig i gang. I live.

På vej ad nye stier. Nye sten.

Om forfatteren
Anette Riis er født i 1956. Hun er uddannet erhvervssproglig korrespondent i engelsk/tysk og bachelor i

dansk og kommunikation. Anette har arbejdet som korrespondent, underviser, jobkonsulent og studievejleder.
Interesser er bl.a. rejser, pilgrimsvandringer i Spanien og Portugal, sprog og litteratur. Anette taler fem sprog.
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