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Cirkler i sand Lis Andersen Hent PDF Lis Andersen har skrevet et utal af bøger om sine mange rejser. De
fleste skildrer en enkelt, konkret rejse til et bestemt sted, men der findes også et par stykker, som ligger

tættere på det skønlitterære essay og består af korte, sansede øjebliksbilleder. Dertil hører "Cirkler i sand",
hvor hun tager os med til både Paris og bjerget ‘el Pico‘ på Tenerife, men også kommer omkring mere luftige
størrelser som tilgivelse og venskab. Lis Andersen (1918-2001) var forfatter, globetrotter, fysioterapeut og
naturterapeut. Som barn rejste hun med sin familie rundt i verden på sejlskibet Monsunen, hvilket lagde
grunden for et langt livs rejselyst. I 1940 blev hun uddannet fysioterapeut, men efter en voldsom ulykke i
1953 med flere alvorlige knoglebrud til følge, fik hun øjnene op for den alternative behandling. Det førte til
et brud med det offentlige sundhedssystem, hvorefter hun etablerede sig som selvstændig. Også hendes

nysgerrige søgen efter et religiøst ståsted fyldte meget i hendes liv og i hendes forfatterskab.
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