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Elsk livet Maise Izabella Nielsen Hent PDF Forlaget skriver: Elsk livet er en organisk symbiose af det fælles
jordiske, der på underholdende, bevægende og enkel vis tager os med gennem den rejse af følelser, oplevelser

og spørgsmål, som livet indeholder for langt de fleste mennesker og dyr på den blå planet. Gennem små
lysglimt i erindringer finder man læring og erfaringer og dermed ro til at møde livet og erobre dagen med

mod og glæde over livet, men også med plads til den mørke side i os alle og alvorens indgriben i vores liv og
samtid.

Maise Izabella Nielsen er 50 år, og mor til en voksen datter. Hun er i 2000 uddannet som Teknisk Tegner og
har beskæftiget sig med kvalitetsstyring, montage og sikkerhed på mange store byggerier bl.a. Operahuset.
Hun tager læseren med på sin rejse mod forståelse af livets sammenhænge, hendes søgen efter egne rødder,
der fører hende til opdagelse af nye og tætte familiebånd - midt i en tid præget af sygdom, savn og ikke

mindst et håb og en stærk tro på, at livet er dejligt - hvis man giver det en chance.

Uddrag:

»Hej, jeg er den bror du leder efter,
du er velkommen til at ringe til mig

I morgen skal jeg ned på Møn og besøge min nye bror; der bor han så smukt, helt tæt på havet ligesom jeg.
Hans genbo Susanne er redaktør, og en dag kom hun forbi min bror til en kaffetår og en sludder om livets

gang. Dér faldt hun over den tekst, jeg havde sendt til min nye broder. Den lå nemlig i hans hyggelige køkken
på bordet og flød. Og sådan, kære læser, gik det til, at teksten her nåede din hånd og forhåbentlig også den

ånd, der skal finde fredsøksen frem og skære gennem livet og elske det - og din næste.«
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