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90 - Et liv, mange liv Mette Nyborg Hent PDF Mette Nyborg er et helt specielt menneske. Med sin
halvfemsårige erfaring ser hun tilbage på et liv med så mange facetter, at læseren bliver svimmel på turen.
Men det er det værd, for når man har lagt bogen fra sig, er man blevet klogere på mange eksistenselle

spørgsmål omkring liv og død.

Hun spænder fra pjanket tøs, der charmerer alle, hun møder, til en tusindårig kvinde med den visdom, der kun
følger, hvis iagttageren har forstået lektien undervejs. Hun har virkelig fat i det væsentlige omkring livets og

dødens store spørgsmål.

De indsatte tegninger fra hendes hånd er så kunstnerisk særprægede og dybe, at man får kuldegysninger, når
man ser på dem (de kan klippes ud). De er båret af en sær inspiration, som i øvrigt alt, hvad Mette Nyborg har

beskæftiget sig med. Hun formår at få emnerne oplyst med ånd og indsigt. Man kan kun blive glad med
hende.
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