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Nu må vi finde en anden måde at være familie på, sagde Cozmo, da portøren havde kørt hans lillebrors 7-årige
krop væk, og han stod alene tilbage på parkeringspladsen foran Rigshospitalet. Få dage senere viste han
hvordan, da han tegnede og skrev denne bog til sin anden lillebror på 2. Bogen er ikke særlig lang – men den
har et opmuntrende budskab til efterladte, der ikke har lyst til at holde op med at have et forhold til deres
elskede, bare fordi vedkommende ikke længere går på Jorden.
Cozmos forældre fandt i hvert fald trøst og vejledning i bogen, og oplever det samme hos andre, der har
mistet en af deres kæreste.
den blÅ time. Forfatter: OnkelWaldo.
En jøde giver Hannibal en opgave – nemlig at passe på alle de kostbare malerier, jøden har gemt for
nazisterne. Til leserne.
En jøde giver Hannibal en opgave – nemlig at passe på alle de kostbare malerier, jøden har gemt for

nazisterne. Desværre fortæller den ikke ejeren, hvad han eller hun har glemt, hvilket gør den lettere ubrugelig.
Mine forældre fik mig sent, min mor var 38, og far var 40. Jeg hedder Jeanette og er 24 år og nymfoman.
blivende sted. Krystal-nat. information) baby blue eyes. 12. En Erindringskugle er en lille gennemsigtig
kugle, der er fyldt med klar røg, som bliver rød, hvis man har glemt noget. Jeg har to søskende, der er 12 og
14 år ældre. Hannibal bor i Hitlers Tyskland og er glad for kunst. Leif kender vi som en rigtig hyggespreder,
der befandt sig bedst blandt familie og venner, og han har spillet en vigtig rolle for både denne hjemmeside og
slægtsfesterne gennem tiderne.
Hvilke seksbenede udyr fanger Ghost i et klæbrigt spind.

