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Gry Else Rix Hent PDF Gry står i brændingen. Et langt liv fyldt med nederlag og successer har ført hende

hertil. Nu står hun her og skuer ud over havet, helt alene i augustregnen. Langsomt udrulles Grys historie. Det
er fortællingen om en kvinde, der ville alle det bedste, men aldrig helt forstod sig selv. Hun er en følsom

person, der altid har ledt efter en mening med tilværelsen. Efter en grund til, hun er sat her på jorden. Det har
været en rejse gennem lyset og mørket, gennem latter og gråd. Svigt, selvopofrelse og manglende empati har
været nøgleord i Grys tilværelse, og uanset om man er enig i de valg, hun har truffet, er hendes livsberetning
aldrig uvedkommende. For Gry har, på godt og ondt, levet med hjertet. Uddrag af bogen Den måde, Gry
reagerer på følelsesmæssigt, er langtfra altid af det gode. Det er alt, alt for voldsomt og giver hende mange
sorger på forskud. Sidst jeg så ind i hendes store, blå, meget smilende øjne, overvældedes jeg. Aldrig før
havde jeg set så dyb en smerte på bunden af dem. Så meget, at det ligesom lyste det blå endnu mere op.

Dengang forsøgte jeg at tale med hende, men hun snoede sig behændigt udenom. Derfor har jeg nu søgt efter
hende i disse mange år. Vanskelig er hun at spore. Eminent dygtig til hurtigt at flytte sig. Om forfatteren Else
Rix er født i 1940 i Holstebro. Hun har i flere perioder opholdt sig i udlandet, men bor i dag på Tåsinge med
sin mand og har tre voksne sønner. Hun arbejder som freelancer for SFI – Det Nationale Forskningscenter for

Velfærd og har gennem en årrække undervist i gymnastik. Gry er hendes debut.

 

Gry står i brændingen. Et langt liv fyldt med nederlag og successer
har ført hende hertil. Nu står hun her og skuer ud over havet, helt
alene i augustregnen. Langsomt udrulles Grys historie. Det er

fortællingen om en kvinde, der ville alle det bedste, men aldrig helt
forstod sig selv. Hun er en følsom person, der altid har ledt efter en
mening med tilværelsen. Efter en grund til, hun er sat her på jorden.
Det har været en rejse gennem lyset og mørket, gennem latter og

gråd. Svigt, selvopofrelse og manglende empati har været nøgleord i
Grys tilværelse, og uanset om man er enig i de valg, hun har truffet,
er hendes livsberetning aldrig uvedkommende. For Gry har, på godt
og ondt, levet med hjertet. Uddrag af bogen Den måde, Gry reagerer



på følelsesmæssigt, er langtfra altid af det gode. Det er alt, alt for
voldsomt og giver hende mange sorger på forskud. Sidst jeg så ind i
hendes store, blå, meget smilende øjne, overvældedes jeg. Aldrig før
havde jeg set så dyb en smerte på bunden af dem. Så meget, at det
ligesom lyste det blå endnu mere op. Dengang forsøgte jeg at tale
med hende, men hun snoede sig behændigt udenom. Derfor har jeg
nu søgt efter hende i disse mange år. Vanskelig er hun at spore.
Eminent dygtig til hurtigt at flytte sig. Om forfatteren Else Rix er
født i 1940 i Holstebro. Hun har i flere perioder opholdt sig i

udlandet, men bor i dag på Tåsinge med sin mand og har tre voksne
sønner. Hun arbejder som freelancer for SFI – Det Nationale

Forskningscenter for Velfærd og har gennem en årrække undervist i
gymnastik. Gry er hendes debut.
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