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Undervejs Hent PDF Forlaget skriver: At være på vej. Undervejs. Det er som en bro indhyllet i nattemørke
kun oplyst af de passerende bilers blændende forlygter. Først startes motoren langsomt og tøvende. Måske var
det ikke en god ide? Man sætter foden på speederen, og betænkeligt begynder maskineriet at bevæge sig.

Dette er den samme proces som at skrive, først varsomt og derefter mere beslutsomt.

På samme måde har eleverne, som har deltaget i dette års forfatterværksted på Risskov Gymnasium, trillet ned
af en trafikeret bro med en pensionists forsigtighed og fart. Vi har ligesom letbanen foretaget en del

prøvekørsler sammen med vores lærer, som tålmodigt har guidet os igennem trafikken ved at kaste benspænd,
inspiration og kage efter os. Tilsammen har det resulteret i årets antologi, som har været længe undervejs.

Tak til Pernille Abd-el Dayem, som tog sig tid til at læse vores tekster og kom med respons, råd og en masse
erfaring fra hendes egen oplevelse som forfatter. Tak til Risskov kantine, som har overrasket gentagne gange

med nye kagekreationer. Til sidst men ikke mindst vil vi takke vores lærer, Gitte, som har medbragt
kreativitet, humor og skriveglæde til køreturen.
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