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14 noveller om mennesker, der lever på livets skyggeside. Alle er de kørt ud af et sidespor og faret vild i en
uvenlig verden, men deres situationer adskiller sig alligevel markant fra hinanden. Her er den handicappede,
morderen, ofret, de ensomme gamle og andre mennesker, der ikke ser sig i stand til at ændre deres egen
skæbne, men blot værner om bitterheden, til den bliver en del af deres personlighed.Bodil Steensen-Leth (f.
1945) er uddannet cand. phil. i engelsk og debuterede i 1984 med "Pandæmonion og andre fortællinger".
Siden er det blevet til mange udgivelser, bl.a. historiske romaner som "Jomfru Fanny" (1989), hvor en synsk
kvinde viser sig måske at være datter af Christian VII.
Hun har endvidere skrevet en af romanerne i serien "Slægten", en række bøger skrevet af forskellige forfattere
om danmarkshistorien fra slaget ved Dybbøl og frem.
RehabiliteringsCenter for Muskelsvind rådgiver og vejleder om Amyotrofisk lateral sklerose - ALS. fl. 25 år
på landevejen blev fejret på behørig vis – og publikum var i den grad med på. SÅ ER DET ENDELIG
TIRSDAG IGEN. Først var den gal i Deadline d. Helt GRATIS.
Hvis du klikker videre på websitet, accepterer du samtidig vores brug af cookies. Ud over vores vores friske
køkken, de kølige øl fra nær og fjern og den liflige vin vil galathea kroen gerne være et sted hvor du får en
oplevelse med hjem.

Stand up fra de største talenter i dansk comedy. Ungecenter2610 og Rødovre musikskole inviterer jer ind til.
Sidste år var jubilæumsår for Danmarks mest populære 80’er-orkester. april 2018 | aktuelt | bøger
'Duemanden og andre fortællinger' i TV Nord Michael Vesterskov besøger TV Nord i. Ud over vores vores
friske køkken, de kølige øl fra nær og fjern og den liflige vin vil galathea kroen gerne være et sted hvor du får
en oplevelse med hjem. Skarpe jokes og fængende fortællinger fyres af fra et velvalgt hold af komikere. Sara
Indrio. Ungecenter2610 og Rødovre musikskole inviterer jer ind til. Rygterne om sangerinden Jada med den
hypnotiske stemme har svirret i et stykke tid, og de er gode nok. bd. Dette website benytter cookies for at
forbedre brugeroplevelsen for dig og andre.

