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En voldsom vinterstorm raser. Heldigvis befinder Kent og Kaja sig indenfor sammen med den gamle kone
Elna, som bor langt væk fra alting.
I ly for stormen skiftes de til at fortælle historier. Kent fortæller blandt andet om drengen Husam, som er nødt
til at flygte fra sit hjemland, Palæstina. Elna fortæller om tjenestepigen Erna, som begiver sig ud på en
fortryllende rejse ...
men pludselig sker der noget forunderligt.Hugo Hørlych Karlsen (f.
1948) er en dansk forfatter, der fik sin litterære debut med digtsamlingen "Dans på glødende sne" (1972). Til
trods for sin brede spændvidde som forfatter – Hørlych har blandt andet udgivet både romaner, børne- og
ungdomsbøger, digte og fagbøger – har Hørlych altid haft barndommen som et gennemgående tema.
Denne kategori har en tilhørende ønskeliste på sin diskussionsside med forslag til nye artikler i kategorien.
Senditíð 19:10 - 19:50 Bólkur documentary. Fælles oplevelser Socialt samværd Relationer styrkes og bånd.
de fØrste fugle uden dig. binder mig aldrig igen. Unitas Rejser tilbyder indholdsrige sognerejser til mange
spændende rejsemål. H. Andersens digte har påvirket millioner af mennesker verdenen over, hans værker er
oversat til de fleste sprog og bliver solgt til den dag i dag. kÆre lÆser jeg er desvÆrre sygeramt og er pÅ en
lÆngerevarende rekreation. binder mig aldrig igen. information) baby blue eyes. kÆre lÆser jeg er

desvÆrre sygeramt og er pÅ en lÆngerevarende rekreation. Fælles oplevelser Socialt samværd Relationer
styrkes og bånd. den blÅ time. Det danske folk var en vigtig, men dyrekøbt, erfaring rigere. Haven emmer af
romantiske stemninger, spændende skure, lysthuse og skurvogne.
blues pÅ motorvejen.
Johannes C. Cecilie úr Norðurjútlandi skiftist at búgva.

