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Dag til dag Lis Riedel Hent PDF Hvis man ikke når at læse hele sin avis om morgenen, er der altid nogle
rubrikker, der skal nås. Det kan være de store overskrifterne, vejret eller den lille historie på bagsiden eller om

dagen i dag.

Lis Riedel har gennem mange år været leverandør til dagspressen med dagens Rie-historie. Omkring 150 Rie-
historier er blevet revideret, nyskrevet og samlet i bogen: Dag til Dag - hverdagen i historier. Jørgen Saabye

har leveret nye, humoristiske tegninger.

De mange små historier er samlet i kapitler med overskrifter som: Scener fra et ægteskab, Perfekt makeup,
Værelse med udsigt, En duft af provins og Firs og færdig

Der skrives om stort og småt - men altid med et glimt i øjet. Ries daglige notits bliver altid læst.

Det er en typisk gavebog til gode venner eller måske til en selv.
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