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Så vi kan skilles Lise Andersen Hent PDF Forlaget skriver: Lise Andersen debuterede i 1991 med to
digtsamlinger: Over snegrænsen og Solpletter. 
Så vi kan skilles er hendes 5. digtsamling.   

Lise Andersen skriver desuden skønlitteratur for både børn og voksne og har ca. 21 udgivelser bag sig. 
Nanna - et andet liv udkom i 2012. Det er en biografisk roman om en piges opvækst. Hun har en

kromosomdefekt.   

Så vi kan skilles rummer digte om mødet med ´den anden´, nogle med en sanselighed, der næsten kan føles.
Men der er også nedslag i den ganske almindelige hverdag. Man fornemmer også en lidt mere

eksperimenterende forfatter, f.eks. i digtet: ´Hunden´.   

Som i tidligere udgivelser - både digte og romaner - tager Lise også læseren med til andre himmelstrøg, bl.a. i
digtene: ´Mamba´ og ´Hans landsby´. 

Lise Anderseen er blevet inspireret af sine rejser og sine arbejdsophold i andre lande. Men som hun selv
siger: man behøver ikke rejse langt væk for at finde dramaer - de findes alle steder, hvor mennesker mødes. 
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