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Kys livet - også når det gør ondt Margrethe Kähler Hent PDF Forlaget skriver: Kys Livet - også når det gør
ondt tager udgangspunkt i seks kvinder og syv mænds fortællinger. Bogens personer repræsenterer forskellige
livsformer, humør og sind - og forskellige meninger og holdninger. Men fælles for dem er, at de har noget på

hjerte, og at de har viljen til at løse de udfordringer og problemer, de står overfor.  

Bogen går tæt tilværelsens fundamentale udfordringer. Nogle udfordringer har med selve livsfasen at gøre; at
stoppe på arbejdsmarkedet; at børn flytter hjemmefra; at være fanget i et krydspres mellem arbejdsliv, gamle

forældre og børnebørn, der skal passes. Andre går på tværs af livsfaserne: Skilsmisse, ægtefælles død,
ensomhed, konflikter i familien, singleliv, erotik, forhold til venner.   Til sidst sammenfattes det almene i de

personlige fortællinger: De fælles tanker, følelser og synspunkter hos bogens personer. 
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