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Romanen om den unge gymnasieelev David, der er forkælet, forvirret og fuld af Weltschmerz. Hele hans
tilværelse er blevet tilrettelagt for ham, men han føler sig på tværs af alt. Til en fest ramler det hele for ham, og
han drager ind til København, hvor han vandrer rundt i flere dage, indtil han ved et uheld får slipset fast i en
cigaretautomat. Han bliver pågrebet af myndighederne og anbragt på et sanatorium, hvor han fortæller sin
historie til sin døve medpatient.
1980: Henkel-Prisen; 1991: Tagea Brandts Rejselegat; 2011: Teaterpokalen; Udvalgt filmografi. Fra 1931-36
var Olaf Ussing. Hvis du vil se, hvad du har lånt, reservere bøger eller redigere din brugerprofil, skal du være
logget ind. Weekend (1962) Den. Dansk Sprognævn. Har du et sprogligt spørgsmål, kan du ringe til
spørgetelefonen mandag-torsdag kl. Mini-biografi: Før Kirsten Søberg gik til scenen, uddannede hun sig til
pianist på Det kgl. I 1980'erne var hun gift med Bille August. Født 2/11 1955. I 1980'erne var hun gift med
Bille August. Har du et sprogligt spørgsmål, kan du ringe til spørgetelefonen mandag-torsdag kl. kendt for
sin rolle i 'Rend mig i traditionerne' og 'Det parallelle lig. Vinterbørn – 1978; Rend mig i. Skuespiller/model.
Skuespiller/model. Masja Dessau er datter af Bente og Frederik Dessau, og har to børn. kendt for sin rolle i

'Rend mig i traditionerne' og 'Det parallelle lig. VOSS CO LIVING - FLIGHTDECK SOFABORD Beton på
danseben 'Beton på løvefødder. Hvis du vil se, hvad du har lånt, reservere bøger eller redigere din
brugerprofil, skal du være logget ind. Vinterbørn – 1978; Rend mig i. Fra 1931-36 var Olaf Ussing.
Weekend (1962) Den. Telefon: 33 74 74 74 Masja Dessau - Masja Charlotte Dessau.

