Fra drømmer til storywalker

- En fortælling om vejen til et enkelt og meningsfuldt arbejdsliv

Der er to tydelige spor i mit liv. Et spor efter at rejse ud. Og et spor efter at rejse ind. Ud i verden og ind i
litteraturen. Det er gået mere og mere op for mig, at de to spor et tæt forbundne og udtryk for den samme
længsel. En længsel efter bevægelse, foranderlighed, det åbne, det nye og det forunderlige.
Men også en længsel efter at høre til, at være forbundet og forankret i verden.
I mange år forbandt jeg denne længsel med noget eventyrligt. Som noget ekstra og luksuriøst, der ikke var
helt integreret i mit øvrige liv og min hverdag. Noget der hørte til kategorien drømme, og som man engang
i mellem kan gøre virkelige for så at vende tilbage til ens egentlige liv med ny energi.
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