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IndholdVærelse nr. 11 I byens lille hotel har fru Amandon en lille rede til sine sidespring. Kroværten ved, hun
aldrig kommer der to dage i træk, og lejer derfor ofte værelset ud for en dag til andre. Lige indtil den dag
…Forbi Den gamle levemand, grev de Lormerin, er stadig en smuk og charmerende herre. En dag får han en
middagsinvitation fra en kvinde, han elskede for 25 år siden.Et skriftemål Indholdet af Badon-Leremincés
testamente er et skriftemål, en tilståelse af en frygtelig forbrydelse, han begik i sin ungdom.To mødre Ved et
besøg i en fransk provinsby får forfatteren fremvist alle dens seværdigheder - sidst, men ikke mindst "konen
med uhyrerne".Mine 25 dage En dagbog fra et kedsommeligt kurophold med dets småbegivenheder - og en
lille flirt.Skabet Ved et besøg i Folies-Bèrgeres møder fortælleren en lille pigebarn, som han tilbringer natten
med. I pigens lejlighed høres sære lyde fra et skab - hvad gemmer hun derinde?Rogers middel Rogers hustru
praler vidt og bredt med et elskovsmiddel, han engang har brugt. Men Roger mener, at hvis hun kendte
sandheden, ville hun nok tie stille.Latinens nytte En lille, grå latinlærer lærer ved sin elevs rævestreger
kærligheden at kende.En omvendelse Den lokale snedker, den fremskridtsvenlige, religionsfjendlige Sabot, og
landsbyens præst er politiske modsætninger, og præsten føler, han taber kampen om sjælene. Da kirkens
inventar skal fornys, udnytter han det til at prøve at omvende snedkeren.Bombard Simon Bombard var høj og
vel ved magt, en køn fyr med rødlige bakkenbarter, en blomstrende teint og blå øjne, dum og glad og allerede
med en ansats til mave. Dette er historien om hans kærlighedseventyr og ægteskab med en engelsk dame.En
landtur Gamle Mongilet er en særling, der ikke som andre holder af at tage på landet på frisøndagene. Han har
været på landet een gang i sit liv, og det var en så traumatisk oplevelse, at han aldrig gør det igen.Den levende
døde Blandt hotellets gæster var et mærkeligt par, en høj mager herre med fuldstændig hvidt hår og en

tvangsmæssig bevægelse af den ene hånd, og hans datter, der ligner en død.Fangerne Seks prøjsiske soldater
banker på døren til et skovløberhus. I huset findes kun en gammel kone og hendes datter, og de kan ikke andet
end lade soldaterne komme ind.Vore englændere En ikke så lidt ondskabsfuld (og meget morsom) skildring af
et kristent engelsk selskab ved et fransk kursted.Kvinde-mandfolk Består den franske nation af kvindagtige
mandfolk?Toine Far Toine bliver syg og må ligge i sengen. Derved forvandles han til en rugemaskine.
1967-1969. juni 1836 brændte Klode Mølle, og den 24. Herefter gåtur i. Hasselbalchs Forlag. Bornholms
Højskoles køkken er i dag 50% økologisk og bliver der mere og mere år for år.
Den 12. Hvordan finder man på det. kl.
Den blev udleveret i forbindelse med den årlige vejfest. 00 Velkommen til Højskolen Østersøen ved Kaare
Meldgaard.
Oplev Kap Horn og pingviner på ekspeditionstogt i Ildlandet. Pustervig og Fattigvæsnet. april. Forlag:
Basilisk Udgivet: 2003. juni 1836 brændte Klode Mølle, og den 24.
og 18. 00 Frokost. Kærestens kammerat. 00 Velkommen til Højskolen Østersøen ved Kaare Meldgaard.

