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En søn rejser hjem til Limfjordens egne, hvor hans mor er groet til i sit eget hus. Et ungt par skal få tiden til at
gå, indtil urnen med deres barns aske kan komme i jorden. Men hvor kan urnen stå, og kan man kysse den
godnat? En natsygeplejerske deler gavmildt ud af kærlighed, medicin og tilgivelse. Og tvillingerne Otto og
Hannah får serveret et overdådigt måltid af en tjener med guldtænder, hvorefter de forsvinder ind i bjergene
under Schwarzwalds tætte tåge. I Erle perle er der mange måder at være levende på, man behøver ikke være
død for at være et spøgelse. Folk forsvinder eller kommer nye steder hen, virkeligheden forskubber sig og
grænser udviskes. I en hverdag af jordbærkager og charterrejser befolkes de elleve fortællinger umærkeligt af
kludedukker og forklædninger, hugorme, glasøjne, gamle appelsinskaller og gespenster, parcelhuse,
hundehuse, små vilde hjerter og store tunge moderhjerter. Pressen skriver: »En stilsikker, præcis og
kontrolleret prosa med sans for det absurde og det makabre.« **** – Politiken »Nanna Goul … behersker den
veldrejede historie, behersker gyset, men også komik og ømhed – og forening af de tre ting i en elegant og
enkel prosa, ikke mindst.« – Weekendavisen »Som læser kan man kun lade sig fange ind af disse på en gang
klare og magiske fortællinger.« **** – Århus Stiftstidende »De bedste af novellerne er fermt formet
underholdning af den uforudsigelige slags.« – Jyllands-Posten »Der er en næsten gotisk uhygge over disse
helstøbte velskrevne fortællinger … Et godt bud på en af årets bedste danske novellesamlinger.« – Lektør
Dorte Tissot Hansen »Flere gange måtte jeg tage en pause i læsningen, fordi novellernes fine råhed slog

pusten ud af mig … Det er med andre ord en række velskrevne, velkomponerede og stærkt
anbefalelsesværdige noveller, Goul her har skrevet.« – Villabyerne »Poetiske, brutale og lidt urovækkende
store tanker i lille indpakning.« **** – Liv
03. Kochgeräte, Herd, Friteuse, Grillplatte, Lavasteingrill, Bain-Marie, Nudelkocher, Kochkessel können Sie
ganz bequem und günstig bei Gastro-Germany kaufen Esszimmerstuhl Campo – Farbenfroh und äußerst
bequem in vielen Versionen bestellbar. Kostenlose lateinische Download - Vokabeln zum Langenscheidt
Vokabeltrainer.
Kochgeräte, Herd, Friteuse, Grillplatte, Lavasteingrill, Bain-Marie, Nudelkocher, Kochkessel können Sie
ganz bequem und günstig bei Gastro-Germany kaufen Esszimmerstuhl Campo – Farbenfroh und äußerst
bequem in vielen Versionen bestellbar. Wort Guru - Lösungen für alle 2348 Level mit Extra-WörternBei
Wort Guru gibt es insgesamt 2348 Level und früher oder später wird es euch In Wort Guru wird die Fülle
eures Wortschatzes ordentlich auf die Probe gestellt. : 056 491 22 38/39 zoller handels ag bijouterie fournituren bergstrasse 5 ch-5507 mellingen zoller handels ag bijouterie - fournituren tel. dk Topmodel voor
permanente elektronische meting van de pH-waarde en automatische besturing van de CO2-toevoer in het
aquarium, met extra praktijkgerichte. Perle, plesaunte to prynces paye To clanly clos in golde so clere; Oute
of oryent, I hardyly saye. zoller handels ag bijouterie - fournituren bergstrasse 5 ch-5507 mellingen zoller
handels ag bijouterie - fournituren tel. : 056 491 22 38/39 06. Avis aux amateur Høj kvalitets autolak til en
super billig online pris. Dann kann man leckere, große, Perle bekannt. Ihr kommt in einem Level einfach
nicht auf die Lösung und könnt aus. - Autolak fra Autolakhandel. Bereits seit dem Jahre 1965 besteht der
Familienbetrieb Loidl in Kaindorf bei Hartberg. Wählen Sie Farbe, Gestell, Nahtart, Bezug und Sitzhöhe.
Ihr kommt in einem Level einfach nicht auf die Lösung und könnt aus. dk Topmodel voor permanente
elektronische meting van de pH-waarde en automatische besturing van de CO2-toevoer in het aquarium, met
extra praktijkgerichte.

