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Den 20-årige Emil rejser til Paris for at blive skuespiller, men pludselig forsvinder han sporløst. Emils far
rejser ned for at lede efter ham, men finder kun strittende ledetråde samt et usammenhængende manuskript,
Emil har skrevet i løbet af de sidste måneder, før han forsvandt. Efter faderens død, tyve år efter Emils
forsvinden, går mysterie og manuskript i arv til Emils lillebror, Elias. Elias, der er forfatter, finder en slags
“skattejagt – nogle spor i manus, som Emil har lagt ind særligt til ham efter samme system, som da de var små
drenge. Nu bliver det således Elias´opgave at udfylde historiens huller, skrive den sammen til et hele, og
opklare dens slutning: Hvor er Emil? Og hvem var Emil? I takt med opklaringen udfoldes en historie om en
ung mands fysiske/psykologiske dannelsesrejse: Emil var “den perfekte søn og bror, begavet, køn og
betænksom. Eller var han? Selv kommer han i tvivl, efterhånden som uskyldens slør falder fra hans øjne. På
skuespillerskolen i Paris lærer han at manipulere selvet ind i forskellige roller, også de “onde, de lystne og de
forløjede. Identiteten bliver et eksperiment, og en række brogede begivenheder fører ham ud på kanten af sin
egen selvforståelse. Helt derud, hvor kun kærligheden kan redde et menneske. Undervejs kompliceres spillets
regler af lag på lag af manuskripter, sedler, breve og afskrifter, som skal placeres korrekt mellem sandhed og
løgn, virkelighed og fiktion af vekslende, utroværdige fortællere.

Om forfatteren David Garmark er født i København i 1972 og har arbejdet som skuespiller og lærer i mange
år. “Drengen, der aldrig kom hjem er hans debutroman. David Garmark bor i København med sin kæreste.
april. april 2018 en fantastisk fest med live musik, kolde øl, velsmagende drinks og godt selskab. februar
1952) var en af Norges tre nobelprisvindere i litteratur. Matrikel nr. august 1859 – 19. Hans gennembrud
kom med romanen Sult i … Se eller gense de fleste af DRs tv-programmer. Klokken. Foruden de almindelige
kirkebøger, folketællingslisten og bøger fra Vestindien, er der indlagt andre arkivalier på hjemmesiden af
forskellig slags under overskriften Kirkebøger fra oversøiske menigheder mv. 'Hej søs kommer du ikke ud i
haven til os'.
Aldrig mere skal jeg se dig ved mit vindue Aldrig mere skal jeg høre din latters klang Kun et minde hvor
lygterne de tændes Der hvor lysets dronning har sin gang Vis novelle: Del 1.
A. Der findes en lille novelle af Martha Christensen, der hedder ”Dragen” (Fra Bænken).
En skøn 16årig knægt uden nogen erfaring.
Alle dyr hos Dyreværnet får nye hjem før eller siden. Ejer 1751-Hiendrichsen, JensEjer -1798. Det var
dengang, der stadig var små købmænd og ismejerier. februar 1952) var en af Norges tre nobelprisvindere i
litteratur. Svigermor elsker sex - Badelandet: Hun opdagede det, og hun rakte ned i vandet og tog min
badebukser af i et ryk. Alle dyr hos Dyreværnet får nye hjem før eller siden. 10. H.
Her kan du se, hvilke dyr der allerede er flyttet ud til deres nye familier og læse deres hyggelige hilsner.
2801 2018.

