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Hvor månen ligger Lise Andersen Hent PDF Astrid er sygeplejerske i et muslimsk land. Mens hun overvejer
at forlade projektet og tage tilbage til Danmark, optrappes den politiske uro i landet. Kort før hun tager hjem,
indleder hun et hektisk, erotisk forhold til en ung mand, Joshua, der arbejder på hospitalet. Efter nogle år i
Danmark står Joshua en dag uden for hendes dør - som politisk flygtning. Astrid og Joshua flytter sammen,
men efter den første hede har lagt sig, kommer hverdagens problemer. "Vi ligger som teskeer i en skuffe, går
ind i hinandens drømme og lader som om alt er, som det skal være". Er det tilstrækkeligt at elske hinanden,

for at to mennesker fra så vidt forskellige kulturer kan overvinde de barrierer, der opstår?

Den danske forfatter Lise Andersen (f. 1945) har arbejdet som sundhedsplejerske i over 30 år og fik sin
litterære debut i 1991 med digtsamlingen "Solpletter". Samme år udgav hun desuden digtsamlingen "Over
snegrænsen". Andersen har bevæget sin inden for adskillige litterære genrer og har både udgivet romaner,

noveller, børnebøger, ungdomsbøger og fagbøger – blandt andet om sundhedsplejerskefaget
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