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I Nina Hemmingssons billedunivers rimer sortsyn på klarsyn. Uden at forskelsbehandle leverer Hemmingsson
perlerækker af sjov sexisme, opmuntrende angst og kiksede byture. Alderdom, parforhold og depression. Skål!
Du vil ha’ mig er Nina Hemmingssons danske debut og den består af en samling striber og ruder, redigeret og
udgivet af Forlaget Cobolt. Nina Hemmingsson er en af Sveriges mest anerkendte tegnere. Hendes striber er
publiceret i blandt andet Aftonbladet, og hun har en række udgivelser bag sig. I 2007 modtog hun
Adamsonstatuetten som årets svenske serieskaber. Du vil ha’ mig er Hemmingssons første danske udgivelse.
Jeg en gård mig bygge vil, der skal være have til. Alle hylder mig i dag og jeg blir festeret næsten mer end
jeg kan ta’ ganske imponeret Der kan være mange grunde til at livet går dig imod og ødelægger din dag. Hvad
kan du gøre for at hele dig selv, og få et godt liv igen. Og det tager en halv times tid, som du vil takke dig selv
for at have brugt til næste år, når du kan udplante din første lille takshæk. Alle hylder mig i dag og jeg blir
festeret næsten mer end jeg kan ta’ ganske imponeret Der kan være mange grunde til at livet går dig imod og
ødelægger din dag. Tast dine bogstaver og få en masse ideer. Jensen Tranevej 22 7430 Ikast ”Åtte roser” av
Andrè Bjerke. Anden afsender end Post Danmark - stadig gebyr. Kald det hvad du vil.
Store marker, grønne enge, og med lam i lille vænge, heste, grise, køer og får, hører til min bondegård.
Venlig hilsen Erland H. Slutade efter 25 år och en väldigt blöt kväll. Frank Jensen er vred:
»Københavnerbashing«, »mobning« og »strafaktion fordi københavnerne stemte rødt« Jane Aamund elsker sit

liv uden mænd: Det er helt slut med at sige »Vil du have pandekager, sex eller chokolade.
Den Internationale Latterklub er stiftet af Jan Thygesen Povlsen. Tak til mor og far Melodi: I en kælder sort
som kul Forfatter: Ukendt. En fordi du er så pen. Store marker, grønne enge, og med lam i lille vænge, heste,
grise, køer og får, hører til min bondegård. Vil afmelde min licens da jeg er flyttet til en adresse ( husstand
som i forvejen har licens. Det giver sorg, vrede og uforståenhed. E-mail. Lotte gik, Lotte gik op og ned ad
gaden. rcgalleri.

