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SOMMERLYS er en bevægelse i sprog og krop fra Vrå til København til Taipei til København igen og så til
sidst til Svendborg. En flimrende, stærkt sanset, konkret, men poetisk rejse gennem sommeren. Fisk,
hyldeblomster, træer, personer er hele tiden også noget andet end sig selv. Markerne er også havet. Long
Island kan være et sted i kroppen, og Atlanterhavet kan elske et du.
Christel Wiinblad skriver sig ud af mørket og ind i lyset. Der er stor intensitet i de korte teksters destillater af
sommerfuglestøv og lysstrejf og en overbevisende kraft i digterens insisteren på afvisningen af mørket.
Opfordringen til læseren er ikke til at tage fejl af: Glæd dig! **** (Jørgen Johansen, Berlingske Tidende)
CHRISTEL WIINBLAD (f.
1980) er en af den unge generations mest læste og roste forfattere. Hun debuterede i 2008 med digtsamlingen
'49 forelskelser' og fik sit helt store gennembrud – også til læserne – med 'Min lillebror'. Wiinblads seneste
udgivelse er romanen 'Ingen åbner' (2012) og SOMMERLYS (2013).
Dag 5 Vi våkner opp i Torshavn, og blir liggende her til kl 1600. Dag Alveng har vært med på å etablere
kunstfotografiet i Norge og har gjennom sine mange og ulike prosjekter vært med på å utfordre hva et. OM
FORLAGETBATZER & CO er et forlag for kvalitetslitteratur med både klassikerudgivelser og spændende
nye forfattere. Rechtsanwalt Robert Löhr | Partner. Du har full kontroll over situasjonen og hundene har

kontroll på oppgavene sine. Direktorstellvertreter. Besuchen Sie unseren Onlineshop. Gjennom hele året
arrangerer vi minneverdige. Besuchen Sie unseren Onlineshop. BATZER & CO udgiver bøger med. Vi i
Explore Travel er stolte av å være eneleverandør av spennende reiser for Bladet Hjemmets Reiseklubb.
Assmannshausen og Hotel Zwei Mohren. Af den anden verden Svend Åge Madsen I en bane fra den græske
myte til den moderne roman, fra konstruktionen af et hus til informationssamfundets.
Lyden av hundepoter og sledemeier er det eneste som bryter stillheten. Probieren Sie es aus. Den fisker der
tager på havet uden sin skindanorak, er dødsdømt – og så på grund af digte med den fatale titel, ’Det tabte
paradis’. Vores base ved Rhinen er den lille vinby Assmannshausen, hvor vi bor på det hyggelige Hotel Zwei
Mohren. Er. Dag Alveng har vært med på å etablere kunstfotografiet i Norge og har gjennom sine mange og
ulike prosjekter vært med på å utfordre hva et. Dag Alveng har vært med på å etablere kunstfotografiet i
Norge og har gjennom sine mange og ulike prosjekter vært med på å utfordre hva et. Frau Monika
Wagner-Gödtel. Kunstsamleren presenterer Kemal Sirbey en kunstner som lager kunstverk med teknikken
kunst linoliumsnitt og akvarell.

