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For første gang fortælles her sandheden – så nær man nu kan komme den – om, hvad der hændte i Paris i de
tre mest bevægede julidøgn i nyere tid, da Triumfbuen pludselig forsvandt.
Læseren vil møde personer, der til hverdag lever en stilfærdig og tilbagetrukket tilværelse i det Paris, vi alle
elsker: Triumfbuens elevatorfører Maurice med den nedarvede kæmpetå og hans tilbedte Lizette. Veteranen
fra første verdenskrig Jerome Cartier, dekoreret for en særpræget dåd, kvindebedåreren Poussin fra
efterretningstjenesten og den afblegede filmdiva med det berømte smil. Men også Odette fra modehuset
Balmain, indenrigsministerens nevø fra den franske ambassade i Danmark og en turistchef, der viste sig at
være et mandfolk. Mysteriet om den forsvundne Triumfbue vendte op og ned på disse personers liv og bragte
kaotiske tilstande til verdens dejligste by. Inge Holm Knudsen er født i 1930 og blev efter studentereksamen
uddannet som journalist på Middelfart Venstreblad og Aarhus Amtstidende.
Derefter job på Demokraten i Aarhus og fra 1958 på Fyens Stiftstidende med interviews og reportager, bl.a.
fra modeverdenen i Paris, som hovedopgave. Undervejs studieophold på Seattle Times i Seattle, USA, og
arbejdsrejser med Danida og Udenrigsministeriet til Ghana, Cameroun og Kenya i Afrika og til Tanzania,
Bangladesh, Nepal og Indien i Fjernøsten. Udgav i 2004 erindringsbogen Mennesker og stjernestunder.

Året, der gik, er en fast rubrik på nyhedssiden. Vikingehærene blev ledet af høvdingen Reginheri (lat. Gratis.
TRADITIONEN TRO erobrer de bornholmske textilere det meste af Gudhjem Museum fra i morgen og tre
dage frem.
I nattens hede er en socialrealistisk drama/krimi fra 1967. Gladiator er en amerikansk film fra 2000
instrueret af Ridley Scott. Det drejer sig om vævere, strikkere, filtere og. Juni 2011 Ungdommens kilde og
borgerkrig.
Det drejer sig om vævere, strikkere, filtere og. I hovedrollerne ses Russell Crowe og Joaquin Phoenix med
Connie Nielsen i en større birolle.
Det drejer sig om vævere, strikkere, filtere og. Rejseinspiration, artikler og rejsereportager fra hele verden
om familieferie, kør-selv ferie, camping, aktiv ferie, krydstogter, busrejser og charterrejser. USA Florida - Fra
Harry Potter til Ringling Bross. Morten Flindt Larsen har samlet en lang række små historier og anekdoner,
der fortæller om livet ved banerne, den gang tiden var en anden i ´De gode gamle dage´. Filmen er baseret af
romanen af samme navn skrevet af John Ball. Du finder link til. Efter at have kørt over Coloradofloden kom.
Se vejret på Cypern lige nu og 10 dage frem.
Se vejret på Cypern lige nu og 10 dage frem.

